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Ὁ ν. ᾿" 
ΑΥΘ6 Ὰ ἀρῶ 

ΝΥΚΎΥ ΤΕ ΜΙΔΩΡΟΎῪ 
Ῥἰς: 

τ ΥΡΟΚΡΙΤΙΚἊᾺΣ 

Ἃ Ἢ τ ΕἸΜῚ γον Ὁ. πὶ ἃ) ὼς 

ΟΝΕΙΒΟΟΘΒΙΤΙΟΘΑ 
ΡΠ ΟΒΥ 5 ΟΟΌΙΟΙΒ ΒΘ 55... ὙΒ ΝΈΣΤ ΤΙ Θ 

ἘΠ ΘΕ ΝΘΥΙΤΟ.. ἘΝΠῊ ΝΌΑΥΤΈ, ἘΘΥν σε: 

ἘΠ νον δον ἘΝ ΟΣ ΤΟΥ ΤΤΝ 
ξ΄ ᾶΪ 

ΝΙΟ, ΒΙΘΑΙΤΙΙ τὶ ΕΘ, ΙΑΟ. ΒΕΙΒΚΙΙ 
ΒΥΙΒΟΥ͂Β᾽ 11 ΙΒΤΕΑΥ ΤΊ, 

1ΤἘΜ 

ἘΝ τ 6 Ὁ ἘΞ ἃ 

Ἄν ΠΊΘΟΥΣ 

ΙΟΌΑΝΝΕΝ ΑΘαΟΟΤΗΟΕΒΈΘΥΒΜΝ ΒΕΤΕ Ε' 

53. ἊΣ ἜΣ Ὅς 

ΡΟ Υ ΡῈ 

κοι β σΟ ΚΝ ΊΤΙΝΕ ΚΑ: 

ἜΤ ΒΘ Α Τα τ 9 μ0.: δ: 

ΒΥΝΜΤΙΒΥΘ ΒΘΙΒΟΒΕΙΕΏ ΠΕΒΒΕΘΗῚΤ 6 





ον ὐτςς 

ἘΧΟΕΙΤΙΕΝΤΙΒΘΒΙΜΤΙΒ.) ΤΕΥ ΟΟΝΒΥΙΤΙΒΒΙΜΙ85) 

ἈΑΜΡΙ ΒΘΒΙΆΓΕΒ, 

ΟΟΝΒΘΥΙΙΒΥ5. ῬΕΑΑΕΒΎΤΟΒΙΒΥἍ5, 

ΟΕ ΤΕΒΙΒΟΥΕ Ξ5ΕΝΑΤΟΒΠΙΒΥΒ ΟΠΚΑΥΊΙΒΒΙΜΙ͂Ν 

ΤΟ ΑΝ ΟἸΥΤΑΘΙΘ ὉΠΈΒΌΏΕΝΘΒΙΒ. 

ῬΛΑΤΚΟΝΙΒ ῬΙΠ ΟΟΤΕΈΝΏΌ15. 



ὈΙο Ζϑά Ὀγ π6 ἰπίθγπδι Αγομὶνθ 
'η 2010 νν τῇ [μπαϊ]ης ἵΓΟΠῚ 

ιυηἰνθιϑιίγ οἱ Τογοηΐο 

Πρ “Πνυνυνν. ΘιοΠἰνβ. ον αι ϑμοπθίγοοι οϑοϑϑγὶθ 



ΨΙΕΙ ἘΧΟΕΤΤΝ ΝῊ ΤΕ ΒῚ ΜΕ, 

ΙΥΆΙΥΜ ΟΟΝΒΥῚ ΤΊΒΒΘΙΜΙ, ΑΜΡΙΗΙΒΒΙΜΙ, 

ΤΥΤΟΒΕἙΒ ΒΟΗΟΙΑΒΥΜ ὩΒΕΒΌΕΝΒΙΥΜ 
ΘΟΒΑΥΙΒ581ΜΙ, 

(υπιπὶ 116 Τηθάϑι86. ΠαΔΙϑοι16 ὙἹΓῸΒ ἔπγ6η-- 

ὑπ δοποϊαβέιοδθ οὐ ἀθπάδο ἴθ Πᾶς τπ0ὴ06 ᾿πο]ία 

ΘΟΠΒΘΟΡΆΓΘ ΘΘΟΥΘΎοσπα: πα θ1|5 Ῥοΐα5 πτηο 11πτ 

ΕΠ] ππὶ Οἤδθυτθ Ῥόββοῖη, πᾶ Ὗ ΟΡ 15, 6. φποτιιτι 

Βεπίρηίβδιπο ραϊγοοίηο οἱ ΠΡΟγδ σδίπια ἰαίοϊα 

Ἰαθίαμίτιν. βοποίαθ Ῥγοβάθηβοβ Ομπμ65} 8: ἰρίταν 

ἌοΡῖ5, ΠῚ ΟΥ̓ ἰβδιπη!, Πίο διιοίου Ογαθοι8, 

ΠΘΙ ΠΊΘῚ5 ΟἸΤῚ5. 1{Π|5 ταί πιιη ἀθοθη βίη Ὑ Οὔ 5 

ἱναάο, οἵ πηθ86 (πα βοσπαιιθ ἀοοίγπηαθ δὲ ϑιτη- 

ἨΔ Τηθᾶ6 δοῦρα ὅο5 Ῥίοίαί 15 ἰδ δίῖβ., βηθ]αιιο γοίὶ 

ΤΠΘῚ ἸΠΡΘΏᾺΙ ΤΠΘΥΡΓΘΒ, τῖί ΠΏ δι Παρ 15. Δ Θϑίσ 5 

ΠΟΠΟΥ ΠΟΙ. ΟΥΠαΐο ὨλΠΠτ5 ΒΟ ΠΟ] δϑ ΟΠ Αἰ απδηο 



Δ: 

ἴῃ Ππᾶὸ ΣΡ) σοηεϊηραί. Οἰππὶ οηδη, εἴ, αὐ 5ρ6- 

γο, ΠΟ 1ΠῖΌΠΟΙ ΟΡΟΙα ἴῃ 60 δἰδθοσαθο, πίἴ, 581 

εβίο τη6 ῥγδεβιίαΐο δ Ἰπνου 8) Ποὺ Π|6 ΠΟΙ 

᾿Ῥίαπα ππεἰἰσητ 6586 οδηβθαίίβ. (Ὁδίοσιμι Ὠθῦα. ᾿ 

Ὁρππμηι Μασ τ). Ῥγθοῖθτι5 Δ ἀθη οϑἰτηβ ΟΥῸ 

τοσοήπθ, αὐ δ ο5 ϑοποίανπιπι Ὠγϑϑάθπδίαση Ταΐο-- 

γῈ5 εἱ Ῥυϑοβι 65. ΙΟΠΡ6 ΤΠ ΘΓΙ 1951Π105 ΠΠᾶ, ΟἾΠΠ σ61-- 

ἐἶρτι5. Ὗ εβίγ 5 βρϑοίδι15511᾽}5. ομμπὶ [6] οὐαί 15. Μπι-- 

Ὠ]ΘΠΔΘ ϑΌΠΘΓΘ ΟΥ̓ΠΕΡΟ μογδβαῖ, 

ΝοΟΙΝΏΙθτι5. Υ Θϑ 115 Θ'ΡΙ 1] 551111ῖ5 

Ὠγοβάαδο. 

ὨΊΘΠ80. Ατιριιδίο, 

ΜΏσρσον. 

ΠΟΙ  5511}}1|5 

ἸΟΑΝΝΕΒ ΟΟΤΗΘΈ ΕΒ. ΠΕΙΡῈ. 



1, 

ΒΙΕΌΤΑΙ ΒΙΘΟΑΙΤΙΙ 

ΑΡ 

ΑΒ ΤΕΜΙΘΘΗΙ ΟΝΕΙΒΟΟΘΒΙΤΊΙΟΑ 

ἐν δ γῶν: τὰν ὑν 

Δα 11». 1 ραν. 1, 

Αντεμιδωρου ΔΑΛΔΙΑΝΟΥ, Αὐτοιϊογὶ ἐπι χίπηι σοπτιϑ οἷ 

Ῥαΐϊνια ἀπρ]οχ, ΕἘΡΙμδβιιβ οἱ 1541414Δ. 1Π1 βαίεσπα, Πᾶθο 

ΨΟΥΟ χπδΐορηᾶ. [τ [4616 Β0ΠῚΙ -- ΠΡ Θ51τι8. οἱ 581} -- 1}8]- 

αἰδητιδ: 4πὸ τιοΐο Οὐτιπι 561] -- Νίθάτιην οἱ βουὴὶ -- ΟΊ 581, 

Ῥαϊ]]απία οι] - Αὐοδάθμι οἱ 5611 -- ΒΔ ΟΊ Πτη Ει1556. ἰΘσίχηπ5. 

ἽΝΙ τι, ΠἸΊΔ,Π1ν18 11 ΘΌΠΟΡΘ τπουβί γα μ[0 ὈΓΊΠΘΟΡ5 510 ρᾶγ- 

ἐϊ5. Ῥαΐθνυπᾶθ Ῥγϑογοραίϊνα, ἴδιπομ οἱ ἃ 1πηδίου πᾶ αἴιοατιθ 

ΟΥΙΘῚ ΠΟ θα] 6 Ρᾶυίοηλ γα σπτι5, Τάἀεοσπο Ρΐα οορτζαϊοπθ 

ΑἸΠ ΟΠ ΘΗ ραν]! σι [14 80 Τρ. 1πα πὶ 6.1 5101 ΠαρῚ- 

ἔανουτη, πὶ 411ὸ8 ραἴ.18. ΟΠ 110. 1 }}1π|8 ν ποῦ δὲ ΠΕΡῚ 

Εἰν ξα 15, 11 ΟΧ τπδίου πὸ σο ΟΥ̓ Θ ΟαΣ ΙΑ] 115. Δα ΒΟΥ ΠΟΥ ΘΠ 7", 

(ποά εἰ Ιεσο βαποίπηη Χ ΧΤΙ, (οαϊοῖς ΠΡ. Χ. 46 ῬοοΏτίο-- 

αἰθτι5. Οταΐο 1σηίιτ' ἢ Ἰηί ΠῚ ΔΠΠΠη0 ΔΤ ΟΙΏΙ ἀοΥτι Δαλδίαν, 

πόλισμα Λυδίας ποὶ οὐ σφόδρα ἐλλόγιμον, τιυδὶον 11 ΟΥ̓ ΠΊΘ.Η, 

ΠΘὨ}11)}8 51 ΖΔ πγὰ ΠΟ] ΔΛ ΘΘΘ ΟΣ ορίανιξς οἵ 1 χα 15 δι ἴοα 

Α 



2 ΒΊΙΘΑΤΙΤΙΙ ΝΟΤ ΑἹ 

Ἰρτὶβ εἄι 15. ἘΠ] ιοϑίτ 56 Ἰπϑουιρβοσαῖ, μἴο Τα  ἀϊαητι8 ΑἸΟΣ " 

ψό]α1. Θρεπτήρία, ἱπαιξ, οὔσῃ μοι πατρίδι πρὸς μητρὸς ταῦτα 

ἀποδίδωμι αὐτῇ, 8εὰ αἰτοῦ ἀποαπὸ δίβο 1 Ἠττιδοθ. οορσηοχηῖ- 

1ιῖ5 ΤΑ ΟΠΟΙῚ Ἰππποῦο 1050 στ ἀοίτη 58}0 Πηομὰ 110. 11. περ 6 

4ποά ἂν Αροϊϊηιο δίγϑία, {π|ι| 1)αϊάϊαο. 1. Τιγήϊα ρυδοοίρπα' 

ΘΟἸΣπτ, σου ἐἴτι5. ἀπ πτιηὴ αἰ ππεο ΟΠ ΟΊ ΓΟΟΥ σα ΘΟΠ5ΟΣ Ἵ]56}1-- 

(αὶ ἀρρὶ. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν ἐν Δαλδίᾳ ᾿Απόλλωνα, ὃν Μύστην 

καλοῦμεν ἡμεῖς πατρῴῳ ὀνόματι, ταῦτά μὲ προτρέψασθωι τῆς σῆς 

ἀρετῆς καὶ σοφίας προνοούμενον. 'ΓοΥίϊα [ον οαη Ταίτο 6 ΡΥΌΡΑΤΙ 

Ῥοβϑδιὶ στο όυπιη Πλαϊἀϊαπτι 1π Προ 1 σο] 556, ἀἰ{{π-- 

χοπίϊδο οὐτι5θαν πᾶπὶ ΛΥ οι ἀουτπ απο απ Πρ Βοβίτην (σ60-- 

συ Ρ τ. {τ|1580 ΤΠ  ΌΠ10. ἀριὶ δίραροπθι, Αἰποπαοῖη οἵ 

1108, 564 Ῥυδοοίγιιο ἀρτ Μαγοϊαππ ΠΥ δοϊ]οοίαμη, {|| 

Δ 6δὸ τ]ὰ ᾿ᾶ8511| ΧΟΡ 51, τοῦ τπ1}10 ΠΡ 5111 Ῥά]αμι οἵ 

ἴπσόπτο ἰατείιιτ, Τὴν εἰςροὴν ποιούμενος ᾿Αρτεμίδωρος ὁ ᾿ΕΦέσιος 

γαιηγράφος ἐν ἑνδεκάτοις τῆς γεωγραφίας βιβλίοις τὸν περίπλουν ὡς 

ἐνὴν μάλιστα δυνατὸν συνέγραψεν. ᾿Βοά αἰΐπ5 ἰϑίο οἱ Παϊάϊαπο 

δὐἰ]ατιῖον. ὙἹΧΠ τη ΟΙσορεΐσαο ἐοι ρΟΥ θτι8. ΟἿ σα Δ ΠΤ}. 

ΔὉ ἃ. ο. ΏΟΧΤΙΧ. Ὁ, Μαῦῖο 11. οἱ Ο. ῬΊανιο ΕἸ πρυ τα 055. 

ΟἸνριαίο ΟἿ ΧΊΈΧ, 51. ΠΙΠΟΣῚ ἀρ Μαγοῖϑητι. ΤΠ 6 5}, 

δῖ δηῖμ 1{{6’ ᾿Αρτεμίδωρος δὲ ὃ ᾿Εφέσιος γεωγράφος κατὰ μὲν τὴν 

φξἕ3' ὀλυμπιάδα γεγονὼς, οἷο. ΑἹ Ἰ)αϊαϊαπιιη ποβίστι Παάγία-- 

τ οἱ Απίομπιηι ῬΙῚΪ ἐδ ρΟΥΊΡι5 σι χ 556. Ὁ ἴρ80 ἀἸβοογο οϑδῖ; 

ο. Χ ΧΤΊΤΙΧ, οἱ ο. ΤΙΧΥΤ 110. 1. 4ατιμι εἰν 8586. ΠΟ556. ΘΟ 5885; 

4| δα σογίαιπθι αὐ ποιιοηηα]6 τη Εἰον δ πὶ ΠΟΠΟΥΘμ ἃΡ Λη-- 

ἴοπῖπο ῬΙΟ 1π5{{πΐπτὰ ῬαίθοΙο5 οἱ δι υ Πμα1π 56 ΟΠ] ΟΠ, 

οἵδα δέ τινα σταδιέα, ὃς μέλλων ἀγωνίξεσθοι Εὐσέβεια τὰ ἐν ᾿Ιταλίᾳ 

ἀχϑέντα ὑπὸ βασιλέως ᾿Αντωνίνου ἐπὶ τῷ πατρὶ ᾿Αδριανῷ, ἔδοξε τυφλὸς 

γεγονένοη,, κοὴ ἐνίκησεν, [ἴσπι; οἴδα δέ τινὰ κιϑαρῳδὸν ἐν Σμύρνῃ 

μέλλοντα ἀγῶνα τὸν ᾿Αδριανοῦ ἀγωνίξεσϑοι, ὃς ἔδοξε λουόμενος ὕδωρ 

μὴ εὑρίσκειν ἐν τῷ βαλανείῳ, 1 πιοίαπιι5, 4π| ΜΆΡΟΙ ΑὨΤοΠΙμΙ 

ῬΏΠΠ ΟΡ μα Ῥεμιοιραία βου ροθ αι, πορπ]οπ!β. ΟΠ 568 1ΠΔ. 111-- 

ῬΟΥῚ δουπηΐ πη} Τί ἀθη5. Πἰργὸ, {1π| 150 Ὑ]} πὸ ΘΠ] ΟΡ ΑΓ 15, 

᾿ποη οποῖι [αοὶξ Αγιδίαπάνι οἱ Ασίοσαίίονι; ἥν δ᾽ ἐγὼ κατὼ 



Ἀ 

ΑὉΆὉ ΑΠΤΕῈ ΜΙΏ. 1.18ι.1. Ε] 

, ,, - ’ - » 

μὲν τὰ ᾿Αφριστανδρου καὶ ᾿Αρτεμιδωρου, οὐ καλῶς ἀποβυσοντο. ταῦυτὰ 

εν ᾿Ὶ Α Ἁ ΄ δ΄ , 

γε τὰ ἐνύπνια ἐν ὑμῖν, ἀλλὰ σοὶ μὲν τὰ χρέα πληϑυνθύσετοι ἃ ἀλόγως 

'φῆς ἀποδόσεως, οὗτος δὲ ἐπὶ πολὺ τοῦ ὀβολοῦ γε στερηϑήσετοι, ὡς πολ- 

λοῦ χρυσίου εὐπορηκώς οἷς, γθ1}}0 ροϑί: ἐν δ᾽ ἐγὼ πρὸς Κρότωνα, 

μῶν κακῶς πᾶντα ἐξεῤῥίνισα ἵν᾽ εἴπω τὶ κωμικευσάμενοςγ καὶ οὐ κατὰ 

᾿Αρίστανδρον τὸν Τελμισσέα κοὶ Αφτεμίδωρον τὸν ἘΦέσιον ἐξίχνευσα 

Τοῖς ὀνείρασιν - "ΠΟΥ ΠἸ|ὰ ππ8 γερο, 411 ρϑι]ο Ρο51 58} δον ῦο 

νἰχαῖ, Πρτὸ ἐθ Αμίμηᾶ ο. ΣΧ ἰ,Υ1. τον σλτ]1085 ατιοὸ5 1{Π1Ὸ δππ|- 

μΊΟΡαΐ ΒΟΠΊΠΙΟΥ ταπὰ 1 ΟΥ̓ΡΥοἰοβ, πα ποσί} πο οἰΐαί: 

Τογίς αιΐα ἀπέϊ αι 155.11105. ἰααπ!πΠχν ΤΘΟΘ 50 ΡῈ γοἰτ. Εἴοο ἀμι- 

Ῥ]τ5 46 Αγἰεαιίάονο ἀρ διυίάαιῃ: ᾿Αρτεμίδωρος Δαλδιανὸς, πό- 

λις δέ ἐστι Λυδίας ἡ Δάλδις, Φιλόσοῷος ἔγραψε ὀνειφοκριτικὰ ἐν βιβλίοις 

φέσσαρσιν, οἱωνοσκοπικαὶ καὶ χειροσκοπικώ, Διο( οἴ παὸ 4 πος 6 ΘΠ 

ΟΡογ τη ἀθά 1556 εχ 15 Ὗ, ΠΌΤῚ5 ΡουβθΙοα ἢ. Οἰιοί ἀπ-- 

ἴδ ΠὟ΄. ἰδέ ΔΎ θη [0Υ1 ΟΠΠΘΙΓΟΟΥ ΠΟΛ ΠΠργῸ5. δ5πο- 

501 ΒΌΠ 85, ΠΤ] ΠΟΙ] Π1 ὙΠ ΟΡῚ ἀοροῖ: πόας ποάϊο ρῖπι-- 

Το 5 οχϑίδηΐ, 51 βθπὸ ρεΐθμη5. (ὁ παῖπιον δ] {ΠΡ} 15 ὀνειροκσίς 

τικὰ κοὶ ὀνείρων κρίσεις ΘΟΙΩρ ΘΟ ΘΠ ἀτπΐτ : 566 115. 5 1 ποῖα 

διιπὶ ὀνείρων ἀποβάσεις, 411 1 ον πο 6 απ πίτι5. ΟΠ οΥ ἐ6ο- 

ΤΊ ῬΟΥΡΟΥ 1} Ἰπ5ου 1 ἴτιν. πος οὐ Τίτι5 4] θη {π|ΐ αὖ Αὐτο- 

γΑΊ ΟΡῸ ΟἿ Δ ΠΟΥ ΟΠΟΙΓΟΟΓΡῚ 1015, 566 Δ] πϑηΐο μοβὲ, τι 

1056 Τοβίαϊαν 1 ῬυδοίαΠοπθ δα ΠΠτππι, {ππ 41: ἄξιον μὲν 

ἴσως, ὦ τέκνον. ἐγκαλεῖν τῆς βραδυτῆτος ἡμῖν, εἰ διὰ ῥαθυμίαν ἐγέ- 

γετο. Οἷο. 

ΚΑΣΙΩ ΜΑΞΙΜΩ.}] Οὐ]5 ἔπουι πἴο (ὐα551π|8 δίαχ 118, 

Δ ῬΡΔ65868, ἃ ἰοραΐτιβ, 8 Ψ6ΙῸ Θομ5}, οχροάϊτο παπᾶ 

ἴαο1}6 οδϑί. ππ8}}) 111 ΠΙϑίοΥ 5 πᾶ π0 15 ΑΥ̓ΤΟ ΠΟΣῚ ἰθπη-: 

ῬΟΓἃ ΤΟΡΡδοβϑηΐαηΐ (85511 4Ό θη} πλ1} 1, πγ Ε}{1 [ἴθ πὶ δίαχ]- 

χηΐ οὐσαγγπΐ, 5εα (85:1 Μαχίπηὶ ππ}1}1, πίδὶ ἰοτίο ἀϊοα- 

7.11|5 χη πα τι Πρ 5Ή}06555, Ἰοσοπἀπιηθπ6: ΓΑΒΙΩ.. νοὶ τὰς 

ΤΙΩ ΜΑΞΊΜΩ. ΤΕΥ οι 5. οοΥΐο οὐσοῦ ργὸ ΓΑ ΤΊΟ νοὶ] ΟΑΥΙΟ 

ΒΟΥ 51556 ψῈ] ὄχοθρίβδο ἥπαϑὶ ἀϊοίαπίοι ΟΑΞ1Ο. {π||π|5 

Οἀρι ο] 115 ΘΟ αντίη Μίαχμητπι ρυαοίθοϊθι ΡΥ ΔΟΙΟΥΙΪ 5 4116 

δὰ ΧΧ, δμλται 580 Δηϊομΐπο ῬΊῸ ρογνθῖδδο, Ὑἱριπη δογο- 

Α ἃ 



ᾷ ἘΙΘΑΙΤΙΙ ΝΟΤΑΕἙ 

ὙἸ551Π11|}}. οἷασπιο Ταῖπι ΜίακΊτητ) βου ββδίϑ8δ6. τοΐογξ. 

504 αρϑίϊπθο. (τιίϑαι 8. Ταπθιῃ 1116 511, νίστπι 1] πιδί τ θη, 

οἵ οἹοφποπίοπι [Ἐ1550 Ὁ] ου ἰβάπ6 1 Ἰοοἱ5 ὑταθάϊοαὶ Αὐτονηϊάο-- 

γιι5, αὖ ἢπ ργδοζαίίοπο 110. Τ. τί γὰρ κοὶ δεῖ λόγων ἄνευ τῶν 
2 »»"» ᾿ ν Χ Ψ ᾿ Ν - “ ς Ἅ Ν 

πραγμάτων αὐτῶν πρὸς σὲ τὸν οὑτῶ μεν δεινὸν εἰπεῖν, ὡς οὕπω τὶβ 
΄ - “- ᾽ Ξ ᾿ 

«ἰἷς ἀνθρώπους τῶν Ἕλληνων παρῆλθεν, οἱ 110. 1]. αἰτοῦμοι δὲ παρὰ 
ΙΝ - δ ᾿ ᾽ν - ΕῚ 

σοὺ τὴν τῶν πραγμάτων ἀκολουθίαν, ποη τῷ ἀκριβεῖ τῶν κρίσεων, ἐφ 
- τ ΝῚ - " Ἁ Ν ΄ 
τ κοί μέγα ῴφονω, παρακολουθεῖν ἡ κῶτῶ τὴν Φράσιν δὲ μὴ παραβάλλειν 

- -" ,ὔ Υ - Ὶ . ὌΟ 

σοῖς σοῖς λύγοις. δι} ἤποι εἰπϑέοην 11}. οὐχ νοσαξ ἀνδρῶν 
͵ὕ Ω Ν Ν “τα δ» - 

σοφώτατον, ΕἸΠ5616 ἄρετην κοὴ σοφίαν Ἰδτιαἵ, εὐ 1ππ|1ὸ 110. ΕΥ̓͂, 
- " λ . ᾿ ΝΥ - ΄ ὥ ᾿ὕ « »νἈ 
ἐπειδὴ κατά δαίμονα κοὴ τήν τοῦ κρατίστου Ἰτασίου Μαξίμου σπουδὴν 

προετράπην ὀνειροχριτικὰ βιβλία ποιήσασϑοι, οἷο. 

ῬοσΝ ΤΠ 

᾿Ανεπιφϑόνως τὲ ἀλλὰ κοὶ μετὰ κατασκευῆς.) ΟΟΙΒΙΠΙΟΙΟΣ 
. 

56 η81:5 ὙΊᾺοπ|ν δἰ Ιεσαβ: ἂν, τε ἅμα καὶ. 

Α -“ ΄ 

Καὶ τὴν τῶν ἐπιτελεσμάτων.] ἀποτελεσμάτων, 

᾿ονειροκριτικά.)7 Ομ ΟΥτΠ] Ἰπἰον ΡΥ οἰαπηεηία. Ὑοἴτ5 

ΟἸοββαγιπη: ὀνειροκρίτης, οοπίεοίο, δομιίδοζιξογ,, 

ΟΠ Ο) τ, {πὲ } 0768. ὃ νειροπόλος, 807) 7107γ αί07. 15. 

δογηιχιίρογίαίον. Ἰλιάγχητιβ δα 1, ΠΙα4. ὀνειροπόλον, τὸν δ᾽ 

ὀνείρων μαντευόμενον. ΟἸΠΟΙΤ ΟΥ̓ [οα ΒΟΡΊΡβοτο ἀπΐο Ασίθηᾶο- 

ΤΠ) Ὀ]ΟΣΊ πο [πι6}1π|5: Ὁ ἢ 111}: Ατίομηοι ΜΙ]6βῖι5, ἀπ- 

Ὥρπομ, Αρο]ϊοάοττιβ "ΓΙ 1556 815, ΟΠ] Ομἶτι5 Αἰ} 61515, 

᾿Αὐἱδίαπαον. "ΓΟ ΟἸΠ}1556 1815, ΑΥὙἸβίαυοἶπιβ, ΑΙοκαπᾶον Μγη- 

Ἅπι6, Οὐδ ρριιβ, Τ)ειποίσ τι ῬΊοσγοιιβ, ὈΙοη 55 ΒΠπο- 

Ἅ1π|5, ἘΡΙΟΠαλΊητι5, (ὐομηΐμτ5. ΤΠ υι8, ΠΟονρΡτβ, Νίοο- 

δίγαϊιβ ΠΡΉοσ1π9, ῬΏοΟΡι5. Απιϊοομεητιβ, ΡῬΒΠΟΟΠοΥ8, 

Ῥδηγαδὶ5 {᾿Ποαγπάββοιιβ, ϑογαρίομ,, ϑίχαίο, 

Ῥασ. 17. 
᾽ 3 Ἁ “" ᾿ ΦΡ Ψ, “ 4 - ᾿Ἂ, 
Ἐγὼ δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἔστιν ὅτε βιβλίον] 1. ἐγὼ δὲ τοῦτο μὲν 

ϑι νῷ “ 
οὐκ ἔστιν ὁ. τι βιβ, 



ΑΕ ΠΡ ΟΥ ΒῺ Οἱ 

Ῥασ. Υ. 
Α Ν ΄ Υ̓ . ᾽ 5 . 

Καὶ ἐν ἄλλοις γέγφαπτοί μοι,.} ΟΠ). πὶ Ῥυδοία ον. ΠΡ σι ΤΥ], 
2 ὧν 5 , 

ἤονειρος ἐνυπνίου διαφέρει) ϑδπϊι.δ5: ᾿Ἐνύκνιον) ἐφ᾽ ὅσον τις 
-" "» - -. . . 

ὑπιοῖ, ὄνειρος δὲ παυομένων τῶν ὕπνων. αποῦ οχ πο. ΑΥΤΟΠΜ ΔΟΥῚ 

1οοο «οϑιγαίπι, οἵ Ῥ]οσάσιο 8114, τοῦ ἀοίποορ5. ποία μ,ι8. 
Ν » Δ “- " Δ » ἘΞ ἃ 

Ὃ δὲ ὄνειρος ἐνύανιόν τε ὦν, ἐνεργεῖ ἀεὶ, ὧν εἰς ἐπίστασιν.) 1,6- 

δοηάι νἹ ἀπ τι οπσπάανιὶ [ἢ σοάτοθ δῃὸ 5880. (45αυ-- 
Ρ « ; ““,,.}» , Δ » -«» ἘΠῚ ΟΕ 

βοηι5: ὅ δὲ ὄνειρος ἐνύπνιον τε ὧν ἐνεργεῖ ἄγων εἰς ἐπίστασιν, εἴο. 

Ῥας. ΟἹ: 

᾿ονόματος αὐτῷ τεϑέντος ἀπ’ ἀρχῆς παρὰ τὸ εἴρειν 8148: 
8 ᾿ “- » ν ἢ ν δ " Ἂν ἐὰν “- 
ὄνειρον ἐγεῖρον καὶ ὀρίνον τήν ψυχὴν, ἡ παρᾷ τὸ εἴρειν ὁ ἔστι λέγειν. 

"" Ν 
πΟλ 11} ἰαπιοη Ἰοροπάπιῃ ρῥπίαηξ, παρὰ τὸ. ὃν εἴφειν. (Οὐὐν 

Ἠοο σοσὸ ΑΡ ΘΙ ΔΟΡῚ οδρὶΐο Οροῦαθ Ῥυοίϊαμ ΟΥΤΕ ΘΟΠΙΟΥΥΘ 

οἱ σομρόποῦο Μίδοσο». ο, ΠῚ. 11}. 1. τη. Βουημῖπγ 861. 

Ραν, ΨῃΠ. 
Ὁ 

“Ἅμα γνοηματικῶς εἰπεῖν) ΤΑΡΟΥ [5, (85. ὅμα νοήματι ὡς 

εἰτεῖν. 

Ῥάσ. ΥΠΙ. 

τε χϑίδειν εἷς χρείας.) ΟἸο5586 νοΐθγεϑβ: Χρεῖρῃ ἐν αἷς ἀποπα- 

ποῦμεν,) ,αἰγΊπδο. 

Βα. ΈΧΕ 

᾿Ατὰρ δὴ κοὶ δημοσίων ἀνδρῶν τε.}] ΤῊΡΕΥ ἴ5. (45. ἀτὰρ δὴ 
᾿Ὶ ᾿ ᾿Ὶ -" 

κοὴ δημοσίων ὀνείρων τε κοή κοξιμικῶν, 

Ῥαρ ας 

Κοὶ γίνετοι οὐ κοὶ διώτης ὁ ἰδών,} δ᾽. Παρεβαὶ οἄπίο Α1- 

αϊπά. αὐ ἴῃ ΠΡτῸ [5. (5. κοιὶ γίνετοη εἰ καὶ ἰδιώτης ὃ ἰδών, 

Πανυάώσιδι τῷ ᾿Αλικαρνασεῖ.) ΠΙῸΪτι5. ΒοΠ ΟΣ πὶ ἱπίονρυθ- 

ἐϊ5 Ῥ] θυ ο ναίεσιθτι5 ποθ ποθ. (Ἰ]ομιθὴ5 Α]ε ἀπ Ὑ 1115, 

Λυποθῖτι, Αἰμοπαθιιθ, Μίδου θΙτ5, ϑι1485 οἱ 4111. 

Τίνετοι γὰρ ὡς τοῖς εὐπόροις τὸ ἄκουσιν) Τίοησο ΔΡοΥσ δὲ 111- 

ἴευρυοθ. Το σοπάπηη νι άειτιν, τὸ ἀκούσιον, Τιοφυτῃτ Αὐΐο- 



0 ΠΟ ΆΤΤΙΤ ΝΘΤΑ 

τ ἄογτιβ ἄθ ἸΠ5ΟΤΉΠ115 ἡπ|ὰθ ΘΠ Γασα {πα {411 ἀτιΐ σου α1-- 

Ἔ10 111 δοιππιαπ πῃ ἀοοϊάπηΐ, Ῥτία 51 ἀἴνθ5 αΠητα 5ὲθι νἱ-- 

ἄοτο νἱἀοοῖυν πο 8π46 σοϊπαΐαὶϊ! ομδῖθε; ἀϊνιίεβ δῆ 

ῬΌ556 (ἀἸοΙτηπ|5 ἀπ ι νοΐ. οἱ 1086 ἀγτεοιηϊά. οἂρ, Υ. 
, μὲ 

τοὺς εὐπόρους, ἸΠα τ, πτερὰ φαμὲν ἔχειν. δἷ Π1Π1] Ἰηὰρ15 Θ0}-- 

ἐγαγίη τῷ εὐπόρῳ ἡτιὰ 1 τὸ ἀκούσιον. 

"π 
Ῥαδ ΠΟΤ, 

[2 ΄ Γ 3 . 

ἜἘτειδηὴ ὅγαν λέγωσιν) Ἰ,οσεπάπμηι: ἐπειδη ὅ, τι ἂν λέγωσιν, 
3 π᾿ ᾿ Η ΗΕ 
Ἐκχ τῇς: οἰκείας διανοίας προτεϑειμένον σκοπόν] Ἐδετοιῖοσ πτιπ 

Ἰοσθμη τοβίϊπ| τἰν ἀἰνπΐ Ἰπροπῖ [5. (ἰἀδατιθοπιϑ: ἐκ τῆς 

οἰκίας δι’ ἀέρος πρὸς τεϑε μένον σκοπόν. 

Ῥασ, -ΧῚΠ. 

τούτους γὰρ μόνους ἐν νεκρῶν δείπνοις οὐ καλοῦσιν οἱ προζφή χον- 

τος) ϑιυορομπάϊο ν θη ἔππῖτο {ΠῚ 5581} 56 Π115. ἸΠΟΤ 18. 

ῬΙΣπῖα5 ΠΡ. Π. ς. ΤΙ ΧΙ͂Ν, ροεπᾶιπ ρυδαροβίουαμι νορᾶΐ, 

Ἡοποΐμθ5., ᾿παυ]δ, ἐογχιεθέ ἰαφιεθὲ ροεα ῥγαεροϑέοζε., ἔγι-- 

οἶμεδο βρέγέξω οιεὲ φιιαο7 67) 6έϊι7" οαέι8. ΜΡ ΘΙ ]1πι5, ἐπ ογτά δ᾽ ἔέ-- 

ἐμέν, Δ. ἈΠ. Αομηομά. 

1 ποάιτιπι ΠΌΤ 1115 [εἰ ὑγαρο προίϊξ α 118. 

Οὐοά διίθιη 16 γα] θ5. ΟΡΉΠ15. ΒΠΒροπἼ 0505 ΠῸΠ ΠΟΙ.1- 

ΠΔΡῚ αἷὲ Αγτοιμίάοναβ, 14 οχ ΤΙ 715 ῬΟμ ΠἸοα]θτι5 {Ππ|χ 586 

νι άοίασ, απ 15 οαιίπινη [1556 ποίας 5 υσῖτι5, τοῦ 41 ]δατιθὸ 

νΙΐδη) ἢ πΙδδεῖ ᾿πδορτ 5 ἀρ ρογοίατ, οἱ Ὑάσγο δἱδ: ι(82ι8-- 

μοιιείϊοδεβ ψιεζΟτοα ἐμιδέχ 7έογὶ ἐπι. 1υοῖν δέ, ϑδιεδρεγιδὲδ οδοϊἝζς 

ροίμέϊ μεν ἐπυξίαίζοηοην πη 7 158 ραγοπίαγέ, αἀποά Τονίαββα δά 

πιά ]Ρυῖπ πὶ εἰ ἀθγτάϊο 1 σγαί!α Πεβαΐ. 

Κάμηλος οἱονεὶ κάμμηρος.)]) (ὑτιῖπ Ροΐπι5. εἰοοί!βδιπιο Υ 87- 

ΤΌΠΙ ΟΥ̓ ἀπητι5, 411 (ὐδιμ πε 5110 ΠΟΠ.1Π16 ΒΎΓΙΆΘΟ 1ῃ 1.8-- 

ἔπι ΘΟ Π1556 αἱὖ ἢ. ἐὟ. ἀξ Ἰησπα 1,αἱ, 

“Ἵςς φησιν Εὔηνος, Ἐνεπτι5 ῬΆΓΠΙ5 Ροοΐα δη 1 61π|1551111|8, 

ΕἸορ 5 βουρ5ι:. ΟΟΘΠΟΙΊΠ165 διιίθπι [ποΥὸ ἄτι; 5664 ΠΟΥ 

Π] ΔΊΟΥ ΘΠ. ἹΠΦορίπι5 ἐδ σου απ. τιηκο 55 ΙΟΑΤῚ Ἰοθὲ ππιπιβ 
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6550. Π]ΟΤΌΒαΠΘ ΨΟΥΒΙ5. Ο(ἼἼ })4551η1 Ἰδτιιάαη! αν ἃ Ῥ]αίοπο, 

Αγϊδίοίοϊο οἱ «1115. ϑυϊίαβ- δύο ἀναγράφουσι γεγράφϑαι Εὐ- 

υπνους ἐλεγείων ποιητῆς, κοὶ ἀμφοτέρους Τιαρίους. αν ροογαίϊο: 

δύο ἀναγεάφουσιν Εὐήνους ἐλεγείων ποιητὰς ὁμωνύμους ἀλλήλοις, καϑά- 

περ Ἐρατοσθένης ἐν τῷ περὶ χρονογραφιῶν ἀμφοτέρους λέγων Παρίους 

εἶνοι, γνωρίδεσϑαι δέ φησι τὸν νεώτερον μόνον, μέμνηται δὲ ϑατέρου 

αὐτῶν κοὶ Πλάτων, αν πὶ ἔν οθι ἱπ Ροθπιαΐο ὑποδήλωσιν 

καὶ παρεπαίνους ἸΠ  ΘΠΪ550 ΘΕΒΟΥῚ ἴῃ ῬΠΏΔογο δοογαίοβ: τὸν δὲ 

κάλλιστον Πάριον Εὔηνον εἰς μέσον οὐκ ἄγομεν: ὃς ὑποδήλωσίν τε πρῶ- 

σος εὗρε κοὶ παρεπαίνους - οἱ δὲ αὐτὸν καὶ παραψόγους φασὶν ἐν μέτρῳ 
, , ᾿ ᾿ ἂν 

λέγειν, μνημής χάριν) σοφὸς γὰρ ἄνηρ, 

Ῥασ ΠΥ. 

Ως ᾿Αριστοτέλης διαπορῶν.) Τ 10. περὶ τῆς καϑ' ὕπνον μαντ' 

τπδομμία αἴθ πὸ ἀοθοῦο ϑεόπεμπτα βοᾷ ἰαηΐτηιϊ δαιμόνιας 

σοπίοπ τ οχ οο, ἀτιοὰ ποῖ δοΐτιη ΠΟΙ 864 οἱ 41115 

αὐοαπθ ΔΕ 1) 1τι5 δοοϊζαηί. Ὅλως δ᾽ ἐπεὶ, ᾿πατΐ, κοὶὺ τῶν 

ἄλλων Φώων ὀνειρώττει τινὰ, ϑεόπεμπτα μὲν οὐκ ἂν εἴη τὰ ἐνύπνια, 

οὐδὲ γέγονε τούτου χάριν" δαιμόνια μέν τοῖ ἡ γὰρ Φύσις δαιμονία, 

ἀλλ᾽ οὐ ϑεία, 

Μη δεῖν διαφέρειν] ΒοΥ!θο: μηδὲν διαφέρειν, 

᾿Ἐτεὶ αἵ γε ἄμετροι τροφαί.) ΤΣ] σαπ ϊβδίηθ πος Ἔχρ]ϊοδξ 

ΟἸοιηοπβ. ΑἸοχαπάσγιητ 1. 11. Ῥαοάαρ. ο. Ὥχο ἐρυγοὶ δὲ 

οἱ"οβαρούντων, κοὶ τῶν ἀποσεσαγμένων ταῖς τροφαῖς; οἱ (ωχμοὶ, καὶ τὸ 

ῥέγχειν τοῖς στρώμασιν ἐνειλημμένον, γαστέρων τὲ στενοχωραυμένων βο6- 

βορυγμοὶ τὸ δισρατικὸν τῆς ψυχῆς κατέχωσαν ὄμμα, φαντασιῶν μυρίων 

«ῆς διανοίας ἐμπιμπλαμένης" αἰτία δὲ αὶ περιττὴ τροφὴ; τὸ λογιστι- 

κὸν εἰς ἀναισθησίαν καϑέλκουσα. "ΓοΥ Τα μτι5. 1. 6 ἀπ ὰ 6. 

ΧΊΝΠΙ.: Οὐγίονα δὲ σοϊαϊίογα δογπηίασε οὐτπιαπξ διεῦ 

οαέζιῖδ ποοίιδ, φιαβὲ ἐατν δηιθγ όχι απ ἐπ ξην μ’ 9 Ὸ 76 

»τοααοίο 8δορογε. 

Σύρων τινῶν τῶν τὴν Αστάρτην σεβομένων. ᾿Αδβίαγίο νοίπϑει551-- 

ὙΠ} ΠΠΟ]Π01} ΘΎΤΙΔΘ ὨΙΠΟΠ {1586 ποίας ΠΟΥ ἐπ }Ἰαπτὶ5. ΑΡ0]. 

ο. ΧΧΙΝ,: δ πηγοιεέψιεο οἔΐαπν ργουϊοίαο ρὲ οὐνίξαςὶ 851εῖεδ 
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Ἴδοιι δέ, τι ϑὄγγεας Ζείαγίος. ῬΒοοπῖοΙΡ. οἱ ΘΙ ΖΟΠ115 ΤΠ] 
-» 

γι ρτιπὲ: ΑΟΠΣΠΠὸ5. Τ᾿ αἰϊπι5 1π|110 ΤΡπΟΙΡΡ.: ἐνταῦϑᾳ ὥκων ἐκ 
πολλοῦ χειμῶνος, Σωστρατε, νον ἐμαυτῷ τῇ τῶν Φοινίκων, καλοῦσιν 
αὐτὴν ᾿Αστάρτην οἱ Σιδώνιοι, Θιιϊ ἀκ: ᾿Αστάφτη καὶ παρ᾽ Ἕλλησιν ᾿ΑΦρο- 
δίτη λεγομένη, ϑεὸς Σιδωνίων, ἸοδηΠο5 ΧΊΡΒΙΠΙΠτ5. ΘΟΓΠΙΟΠΡΟ εἰς 

- ,ὔ ᾿ , - Α τὴν τοῦ σταυροῦ προςκύνησιν: Καὶ προςκυγήσασαν τῇ ᾿Αστάρτῃ κοὴ τῷ 
5» ᾿ ῃ πα να, ΟΣ τον, ΘΝ ΑΥΛΝΣ Χαμὼς ὁ ἔστι Σιδωνίων ᾿εελυγμα, 

, ΄ Ἔν οἷς ὃ γράμματά τινα.) δυο πὶ ἴῃ 110. 5. (85. ἐν οἷς 
οἷον γρ. Ἴ. 

Ῥαρ. ΧΥΠ, 
Χεῖρες δὲ αἱ πράξεις εἴρηνται] δίστμτιδ ΟΡΙΠΟΙ5 ΡΓῸ ΟΡΟΥΟ 

ἾΡδο. τι ἀρτιὰ Ῥγτορετγέ, Π5. ΤΠ ἜΠορ. ΚΑ Χ᾿: 

ΑΜῈ ΘΟΥ 6 ΤΡ]. 6 οαρίοπί γηθα Πππηΐπᾶ ΡΙοεΐδρ, 
ΘΙΊν 6 ΟθΟΥ οχδρίδο 5οὰ Π18 518 ΔΕΙῈ ΠΊΔΗΠ15. 

Ω - . τάδ . - λ ΗΠ] ΠΟΥ 5. ἴπ ΟΧΟοΡΡιδ' ρον ῬΠΟΙ πῃ: χρυσῷ μὲν ἀσπὶς 
ἀστράπτουσᾳ, καὶ τὴν Ἡφαίστου μηνύουσα χεῖρα τοῖς ϑαύμασιν. μὰς 
ΟΡΙΠρο5 ἀποχειροβίωτοι 1 πιοϊαπο. 

Ῥαρ. ΧΙΧ. 
Ὧς υἱοὺς ἡὶ λύπῃ παῖς πατρὶ πάντα χρόνον] ἘΤηΐΪτις ΨΟΓΒΗ8. 

δα ἕονουη Ῥ] παν ο]τι5, Εν ΘΠ Ρορίδιη, ἄθ τὶρ ποπημ]]α 
δΌΡα, ἸχΊηΠ5, ἰαπάαξ 110. περὶ τῆς εἰς τὼ ἔκψονα Φιλοστορ, Ψ Ὡ Ξ ᾿ ,ὔ ᾽ -" πῶ , .Ξ, ᾿ ιΦ ᾿] ελλιζοντῶν γῇ συλλαβιζοντων Ἡχφοώντο, γὁ] κώμους γ81 πότους καὶ 

“ Ὥ ν) ὥςτε ἐπαινείσϑοη χαὶ 
͵ Σ “- ’ - , ε - μινημονευεσθοη τοῦ Εὐήνου τοῦτο ἱβονου, ὡς ἐπέγραψεν: 

μὲ »» ΕἸ Ν ἢ ; Ϊ᾽ " ερῶώτας χυτῶν οἱ ὥν- (ῶχοι πλημμελουντων πε, δο 

ἤιδε ὅση λύπῃ παῖς πατρὶ πάντα χρόνον, 
αἰάπθ πη οπποπ απ τιπι Αντουίἀογι εοπϑοὲ [5. (ο5α8- 
θόπτ5 Ἰοσοπἀππηήπο; Εἴδεν ὅσῃ λύπῃ εἴο. 

τὰ δὲ ϑηλυκὰ προικὸς ἐπιθεῖτοι.] Ῥοιηροπίπ 1. 1.: Ὁ. 5018-- 
ἴο πιαΐν}}}. Τὶ Θ᾿ ἘΠ οα6 Ἰπίοτοθβο αἱξ ἀοίοα ΦΉΠ ΠΟΥ τι5. ΘΟ -- 
δΕΥ͂ΨΑΡΊ, φιέ)γ αἰὐέαίας 6586 ορεέπαϑ ἀεῖ δεεφοίοη »γοοσγεαμ- 
εἰαγν., τ ρέῥογεωαηεγιεα ζέφογῖς οὐεὶ' 
7, {477}, 

“έε7,, . τπαλέγιθ δξ γιδορβδά- 
Ἰάσοηπο ἐξ θη ἔτι Ῥαΐγοβ τὰς ἀοίαγθ. οἱ ἴρδᾶδ ἔπτὸ 
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αποἄατῃ δῖιο ἀϊοίαθ ὈΓουηΐββᾶονο «οὐ 15 ῬΟΥυβοου!Π6}}} Π8-- 

Ῥεμί. 8ϑιὸ Μαγεϊα 5. ΙΒ. [551110 ΘΡΙρυδημηδίο ΧΟ, 11}. 

ΟΠ. ροβίσιδμι χπτΠὰ δα Ασα ρουημοσο ἀἰχιῖ, αὐἀάταϊι 

Τ)οΐοηι ἰδ σταπϊ5 ΠΙΪὰ ροϑοιΐ, οἱ Πιος, 

ἼΡ56 Αὐτουηϊάουτι5 110. ΤΥ, ο. ΧΤΙ, Πα, οππὶ οὐδ ΟΥ6 

σομράγαις: δανειστὴς καὶ ϑυγάτηρ τὸν αὐτὸν ἔχουσι λόγον" ἐπειδή 
« 

περ γϑὴὶ καὶ ϑυγάτηρ μετὰ ἀνάγκης ἀπαιτεῖ, κγοὶ ὅταν μετὰ πολλῶν 

ἀνατραφῇ φροντίδων, ἀπαλλάσσετοῃ λαβοῦσα προῖκα ὡς δανειστής. 

ΘΑ ΤΠ ΧῸς. 

, - Ὕ . ᾽ -“ 

Παντὶ σώματι ἀσκοῦντι) δοΥθο: παντὴ σώματα ἀσκοῦντι, 

Μικρὰ δὲ παραστήσομοι.] ΒοΣΡο: παραιτήσομαι. 

Ῥαρ. ΧΧΙ. 

᾿Ερανάρχῃ.}] Ἐταπάνο δ} γΟΟΔΕ ΡΥ δοθοί πη ούαπο 60]11-- 

δοπᾶο. Ἔρανος 1) νοίοσρ (Ο]οβϑαῦίο, δέξρο5 δοασαίζεγν. δι1-: 

ἀὰ5: Ἔφανα, δῶρᾳ τὰ ἐκ συλλογῆς, Ἰἴογη: ἔρανος, ἡ ἐκ κοινοῦ 

ἑστίασις, ἢ ἐμπολὴ, εἰςφορὰ, συλλογή. ϑομο]αβί. ΗΠ ΟΟΥῚ δὰ 

1Πὰ νευρὰ Οάγ88. Δ.: 

-- -- - -- τίπτε δέ σε χρεώ: 

Εἰλαπίν᾽, ἠὲ γάμος ; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ᾽ ἐστίν, 

ὃ ἔρανος, ἱπατπη:, ὡς ἕκαστος τὶ κομίσειεν, τὸ ἀπὸ συμβολῆς δεῖπνον, 

χρήματα κεφάλαια καλεῖτοι.] ΟοΘθδάθ ψοίοροβ: κεφάλαιον 

ἐπὶ δανείου, (ΔΌΥ5, διέπιπνα. ΤαΪιτπι5. ΡΟ] ]ηχ 1. ΠΠ]. ο. ΤΧ. : κα- 

λεῖτοι δὲ τὸ μὲν κεφάλαιον, ἀρχαῖον" τὸ δὲ ἔργον, τόκος, διδ5: 

κεφάλαια, τὰ χρήματα. Ιάἄεμη;: χοὶ τὸ κεφάλαιον τὸ μὲν βασιλικὸ 

χρυσίον παρὰ Αἰσχίνη" παρείληπτου δὲ γφὶ ἐπ᾽ ἀργυρίου, Ἰάοτη : κε- 

φάλαια παραλαμβάνετοι ἐπὶ γράμματος, χφὶ λόγου, καὶ ἀργυρίου, 

Ἰάδιη : ἀρχαῖα, τὰ κεφάλαια τῶν χρεῶν. [Ιάἄσπι: ἐχρήσαντο οἱ 

ῥήτορες τῷ ἀρχαίῳ ἐπὶ τοῦ δανειξομένου τὸ ἀργύριον, ὅπερ ἔνιοι κατά 

τιν συνήϑειαν κεφάλαιον ὀνομάζουσι. ἴρ8.. Ατίοιπίάοτιι5 ποὺ 11}. 

ο. ΧΧΧΥΙ. πολλὰς κεφαλὰς κτήσασθοι, καὶ οὐσίαν πολλήν. οἵ ὁ. 

ΧΧΧΨΥΉΗ. ἀσώλεια τῶν κεφαλαίων, εἰ 41101. 810 1,αιἰ15 οα- 
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-" 

Ῥπὲ ΥΥῸ γδοΙ σαὶ!, τπιῦ ἀριιὶ Τανοποίθηι: ἤἥέμαβ γιὲ σαρτίὲ 

δισπδ θαορίέ. δῖ. εἴ οαρίία. αποὰ 4111 ποίΐαψογο, 

᾿Αλλοτρίαις ϑρ:ξὶν σὺ γυναῖκες χρῶντοι.) ΑἸΙΟῊ 5 6Ὰ011115 ἔπχ-- 

χἱζα ν οείϊοειι. ἀράποθσπί, νεκροῖς ἐνδιδύσκουσοῃ πλοκάμοις τὸ 

κράνιον, τι, Ἰοαυϊίαν ΟἸδιποηβ ΑἸἹρχ. 1. 1Π. Ῥδοα. α. ΧΗ. 

Ον!ἃ. Ατπου. 1. 1. Ἐ]ορ. Χ͵ΙΨ,: 

Ναας 11 σαρνοβ μτἰ8ὲ (ΟΥ̓ ΠΊ 8118. ΟΡ 1168, 

ΟἜΠ|ὰ Τρ ἴδ ΠΟΥ 6. σοπὶ]5. ΟΥ̓ 5. 

Ὁ τη 5ᾶθΡρ6 Ομ 5. 8]161π|0 τπ]τα πο ΤΠ ΒΟΡΙ8, 

ἘΠῚ ἀἴοοβ, δΐα ΠπΠῈ Θ5Ὸ ΠΠΘΓῸΘ ῬΙΌΡΟΥ. 

ΝΟΒΟΙΟ ἀπά ῬΥῸ 516 ἰαπάας ππιπηὺ 1516 ϑ10411- 

ΡΠ, Εἴο. 

Τοῖς περὶ Διόνυσον τεχνίταις. ᾿Ατὶϑίοίοϊος 110. ΠῚ. ἨΠε- 

ἴον. ο. 110: οὐ γὰρ ἂν μητραγυρτήν αὐτὸν καλεῖν, ἀλλὰ δαδοῦχον" 

ὥμφω γὰρ περὶ ϑεόν" ἀλλὰ τὸ μὲν τίμιον, τὸ δὲ ἄτιμον, κοὴ οἱ μὲν 

διονυσοκόλακας, αὐτοὶ δὲ αὑτοὺς τεχνίτος καλοῦσι. ἴάετι ῬΙΌΒΙ. 

βοοί. ΙΧ Χ, ὁ.: οἱ Διονυσιωκοὶ τεχνῖται ὡς ἐξὶ τὸ πολὺ πονηροὶ εἰσὶν, 

ὅτι ἥκιστα λόγου σοφίας κοινωνοῦσι. Δοϊΐαη, 1. ΧΤ, ἩΠ5Ὲ, ΦΏ1Π,. 

ε«. ΧΙ .: Παντεδίδας ὃ Λακεὸδαιμόνεος ἀναστείλας διῶ τῆς Σπάοτας ἐλ- 

Φεὶν τοὺς ἐς Κύϑνρα ἀπιόντας τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν, εἶτα 

καϑήμενος ἐν τῷ ἐφορείῳ ὑπὸ κυνῶν διεσπάσϑη, Ὑιά. Ροῖτας 1. ΠΠ. 

ο. ΧΟ Χ, 

Ῥασ. Χ ΧΙ, 

κομεῖν μὲν γὰρ τὸ ἐπιμελεῖσθαι ἐστίν. δυῖϊδαβ: κομμωτίξω, 
-" ͵ . 

πὸ ἐπιμελοῦμοη, Κομμὸς, περίεργος κόσμησις. Ψ' οἴτι5 (Ο ΟΒΒΑΥ 1 

7η5.: Κομμὸς κὶ μεγαλοφροσύνη, νϑὴ καὶ περιφάνεια. Κομμεῖν, τὸ σῶ- 
5 " μα ὡραίξειν, ἐπεὶ γα κομμωτιχτὴν λέγουσι τὴν κοσμοῦσαν κῃ ἐμπλέ- 

κουσαν. καὶ τὸ κομμῆσαι, τὸ ἐτιμέλειαν ἀξιῶσαι. 

Ἃς ψὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ χαίτῃ ἱππείας δεσμεύετοι.) ΜΙ. ΟἸσΟΓΟ 

ΤΡ. Ὸ]. ν΄. πρὶ ἀς Παηοοῖο: ἤν ἄοο πιράϊο αρραγαΐε ζιεἶ-- 

ϑοπέοην οἰααζενη, ὁ ἰκοπανὶ δϑέα δῴεῖπα ἀρροτηιδτετη, εἰογιυῦέξξ 

ἐιι55 11, τέ ρεπαΐογεέ ἐδέέιε5. δοαίὲ ἐογτϊοίδιεδ. ΝΟΥ 5011 6ΧΣ 

ῬΙΠ 5. ἀο οαπία οαπ]πὰ ψι}515 ΤᾺ ποὸ5 Ποραμπέ, δοά δἰῖαπ 6 ο-- 
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ῬΊΠΟ πνα]ὶορνὶ. ὙΠ τινίθ5. 1. Χ. ὁ. ἈΠ: Λαηεζηεθ Ζίπεσιέ 

ἐμ οαρίῤέδιια. ον ανεέπα ,, ρθ)») φιεογίέην δραΐία δογείοηιεἰμεη 1} 

᾿ ξαρέϊο, πνασέμεο πυείλοῦγδ, τοῦ πορρο., ζμεηθ5. ψιιὲ παι ἐπ 

ἐπαίδιο ροποουῖδ ἰαρέαϊς χψιέεπν εἰοδοέ δα ῥαξίδέα πολέονο ὃς 

γαΐζονιο ογατίἑαί 5. ργορογέζομιθ διεηεεγιέεγ,. Τυι ῖτι5. (ὐἀ 0110]. 

ἀ ΜΙΑΧΊΠΪΠΟ ᾿πΠΠ]ΟΥΟ., ἰαπία Πάδ Δ Ομ] οΙοπ8ὸ5. οοηίνα δ]-- 

πἰπιϊπιι ργῸ ϑομπαίτι ἔμπ1580. γον, τ {π05. (6. ΘαρΡ 1115 

χα τ Πουτιτ [ἀοογο δ, απ ΘΟ β5ο πη! ΠΟΥ δα βαρ ξὰ8 οἸμεξ- 

ἐοπίαβ: «ποὰ ἀπαπαπάο ονηδο ἀϊοιίταν Ταοίπη. 

Ἔρια δὲ ἀντὶ τριχῶν ἔχειν νόσους μακράς γαὶ φϑίσιν προαγῦ- 

φεύει] Ἐκ ἴαρο βο]οοῦ μἱοστπάιο απ! σα}. ΠῚρ- 

Ῥοοΐαίοβ 'π (0 8015: ὅσοισι τῶν φϑισικῶν οἡ τρίχες ἐκ τῆς κεφαλῆς 

ῥέουσι ἀπὸ διαῤ ῥοίης ἀπόλλυντοα. [δὴ]. {Π. ἀὸ Δίου 5: τούτοις 

ἣν μὲν οἡ τρίχες ἤδη ἐκ τῆς κεφαλὴς βέωσι, νοὶ ψιλῶτου ἤδη ἡὶ κεφαλὴ 

ὡς ἐκ νόσου, οἴο. (ὙοἾϑτι5 1. ΠῚ. ο. ΚΙ ΧΉ.: Ζογεία ἐαδὲδ 5ρ6-- 

οἷος ἰοπισόσιεο ρον ἐοιζοδέδοίσα, “παν Οαγαοοῖ φθίσιν ποηλέπα-: 

ῬΕγεέ, ΟΥ̓ 776 ὦ σαρίία,. ζιαρ ἐπι ριρέπεογιεα εἰρδέ ἐς 

ϑδ οΥθῖος 
ΒΒ. ΧῸΧ Τ 

Ὅτι μηδενὸς ἐπιλαβέσϑοη παρέχωσιν] ῬοΒΙαΙρΡιι5 ἘΡΊ συ αγς 

εἰς ἄγαλμα τοῦ Καιροῦ 1. ΤΥ]. Απεοῖορ.: 

Ἢ δὲ κόμᾳ, τί κατ΄ ὄψιν ὑχαντιάσαντι λαβέσϑοι, 

Ν Δία τἀξόπιϑεν πρὸς τί φαλακρὰ πέλει: 

τὸν γὰρ ἅπαξ πτηνοῖσι παραϑρέξαντά με ποσσὶν. 

οὔτις ἔϑ᾽ ἱμείρων δράξετοωι ἐξσπιϑεν. 

Ξυρᾶσϑοι δὲ δοκεῖν τὴν κεφαλὴν --- ἀγαϑόν. [5180] βδρου- 

ἀοίθβ. σαρπῖ {πη τξπ5. ἀογαάογο βο]οραμπέ, αφιοά Οτγάθοὶ ἀ1-- 

οὐ ξυρεῖν ἐν χρῷ, ΑΡτΪοϊ. Μ1165. Χ.: 7 ωποὸ ἐπ)Ἤειτενε ἐτάγι- 

ὅσο δαοχὶβ αὐρίπέδ ἐπίέἑαίαο,, νἱγὲ γοηείπαοψιεο ΟἹ 115 εἰλοτέ-- 

ἐαίϊ8 δὲ οἡηεγιῖβ αϑέαέϊδ, ἐπίεας Ῥοβίξδ σαπεογο ρεγὸ ἐμηιϊιοσὲ: 

Ζέίαε ἐϊωπερέαο ἐοοπεῖπο ογέπεδ πυαελείος οὐνοίμέαε, δ οαρύζῥιεχο 

εἰεγαδὶ με αἴζέπ5 νερίΐοθ ργαεγιέρηο5. ἴχο5 Δαν 18}15 σαϊνοϑ 

ΠΠΠΙΘΟΤῸ5. ππιποιιραντ 1. ΧΉ. ορῖρυ. ΧΧΙΧ.: 

ΤΠ ΘΟΥῚ Τυσιππὶ σαν δἰδίσαίασχιιο ἰπ θα. 
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15 θη λιναφτολίαν χα ξύσησιν ἰΥὙἹΡοϊς Ρ]αίατο]ι. 1. ἦσο 758. οἱ 
- 
Ὕ 

Οϑίν.: οὔτε γὰρ φιλοσόφους πωγωνοτροφίοα, ὦ Κλέα, καὶ τριβωνοα 

φορίοι ποιοῦσιν, οὔτε ᾿Ισιακοὺς σῇ λινοστολίαι καὶ Ξξύρησις. 

Ξυρᾶσϑα!) ΟἸοβθαθ νοΐθτοβ: ξυρὸν κουρέως, ἽΥΩΊΟΥ, 

18. (γαῦύον, Ἰεσομάτμῃ : (σέαΡεν». 

Ναυάγησαντες μὲν γὰρ ξυρῶνται οἱ ἄνθρωποι) τὸ ξυρᾶσϑαι 

ΒδυΓαρουττ αἰ σαιὰ νοΐπμι. Ρεΐίροη. Αὐθιὶ. “μαΐΐο ὁηἴγὸ 

πον ἐΐροῦο ομέφαπε πιογέαέζμεην ὧν παρθ πηδζιφθ 10Π|9 1468. 116-- 

“16. οαρέζίοβ αΟροπΘῦθ, τι δὲ οεσν ροίαρῸ τθηνέτε8 17) αϑούξι7). 

(οι. πιοΐομι ἴδπι ρῥυϊάθην ορβουνάνοναι εὐπι 1 1555 

Βγοίαςα5. δὰ 1ΠΠπ| 1 πο  Παπτιι 110. ΨῚ. Απΐμ0]. 

Σωϑεὶς ἐκ πελάγους Λουκίλλιοςγ ὧδε κέκαρμωι 
οὖν , “ - Ἅ) χ " μω 

Ίας τρί χῶς ἐκ κεφαλής᾽ ἄλλὺ γὰρ οὐδὲν ἔχω, 

Ῥας. ΧΧΙΝ. 
Κοὺ γὰρ ὀνυχίδεσθω φαμὲν τὸν ἐπὶ βλάβῃ ὑπό τινος ἐξαπα- 

᾽ ἢ φηγέντα.) Θυ1ἀδ5: ἀνυχίζετοι, ἀκριβολογεῖται" οὕτως ᾿Αριστοῷ. 

ἐν δὲ τῇ συνηθείᾳ τὰ ἐπὶ βλάβῃ τινὶ ἐξακατηϑήναι, καὶ ἀπονυχιῶ 

σοῦ τὰν πρυτανείῳ σιτία, ἀντὶ τοῦ ἀφαιρήσομαι. ἀπὸ μεταφορᾶς 

τῶν ονυχιζομένων, Ἰάομη 1 ᾿Απονυχιῶ, Δίᾳις πππὸ Ἰοαποπα 

ψμηοάμπη (Ποὺ ποβϑίσο χὐϊομιδὲθ ἘΠ Ρα μη π5. δα ψουθυη 

δυιΐουη ὀνυχίδεσϑαι ο5ῖ, τιηστιθ5 ἀΟΠΠΟΥΟ, τΠΠστ6 5 {606 Υ6; 510 

Θπ|μ} ΟΣΡΟΠαηΣ ψοΐου 8. ΟἹ ΒΒΟΡΤ ΡΠ, ἱπορίθ 151. νου-- 

ἴογοῖ (ον μασπι5: χργοτρέθι5. σομδοαίρ, 

Μέτωπον ἡλκωμένον αἰσχύνην δηλοῖ. Εοσαθ 8088} ΔΟΟΙρΡῚ 

ἀο)οῦ ἀριιὰ Μααν α]θ αἰνιΐα ἤρομ5 1. Ψ1Π|. Ἐρ. 11Χ.: 

ΤιρρΡᾳ 818} αἰἰττΐὰ Τγοπίθ δοιὰ μαϊἰρί. 

οὐ ἀριυ Ἰπτινοπαὶ, δα... ΧΧ11Π|.: 

--- «παπάο τοοοριΐ 

Ἰὐτοοίπι 568161 αἰγια ἐδ ἱτοπίθ γαθότοιη 

Τγοπίομι μι άοΥβ. 0} 1} 6556. 410 ἀπιοίον (Ο] 55 Γ11ΠῈ δ 

1Ππ4 ΒΒ υ σδίς Ὑ.: 

-- δχοϊαπιοί ἈΓο]σογία ΡΌ}1556 

Τυομίοια (ὁ τοθι. 
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χάλκεον δὲ 3, σιδήρεον ἢ Λλίϑινον μέτωπον, εἰ..17 ΟΥΟ ἴοχ- 

Το0 ο550 ἀϊοπηΐαν πηριάθηίοβ, 910. Οαἴα!]τι5. 46 ἀπορομα 

Ῥαιίάα: 

Οτιοά 51 ποὰ α]πι4 Ροΐοβε, γι θου ΩΣ 

ἘΠΟΥΤ ΘΟ ΟΔΠ18 ΟΧΡΥ 1 η1|8. ΟΥΘ. 

ἕῶτα ἔχειν πλείονα ἀγαθὸν τῷ βουλομένῳ κτήσωσϑθοή τινα 

ὑπακουσόμενον.)] ἘΟγτιηι ἀτγ08. ἢ ποδβίγᾶ Ῥοϊοβίαίο πὸ5. 118-- 

Βοῖα ἀϊοίτησπιθ, {πὶ πο ὶβ Ἰοαποπτθι8 αἰζοπῖὶ δὲ οἹεἰοι-- 

ἴοβ. 6580. βοϊθῃΐ. δῖ. πὰ ΜΠ ο σἸογίοβο 80, 2) οίμρίαϑ, 

ῬυΥΡΟΡοΟ πο 65. δ: ᾿ 

-- ὀρογᾶμι ἀο ΤΡ], 

Τιοαιοτο, δογο85. πιθὰ5 ρυοΐβοῖΐο ἀθᾶο 11 ἀἱ- 

ἘΟΏΘ.. ἰπᾶ1η. 

εἴ ὧι Ῥεοιπήοϊο ὅς. δὲ εἷε εἰαπιποβὲδ: 

Ἐκὰς 518 ναοῖναβ Ρϑθπάο]ο ἀθά 8. ΔΈ. ΠΠΠ), 

Δοα τιῦ τηίργασο ἀξοία ροβδὶπὶ αἴιο νο]0: 

εἱ 'Γτσίητη Ῥνοΐορσο: 

-- ἀαίε νδοῖγαϑθ δπγ68, ἋὯπὶ ΟΙΟΟΤ4Υ, 

Τιποΐδητι5. ο]οσπθπίϊαθ νίγεθ δ δυο μ]185. ΟΡΉΩΪ ΡΟ ΒΟ 

ὥσαταίο ποίαν τς: οὐπάθθ Πηστια 5. 0 ΈΠ1|Ότι5. ἰγδϊθοία οδἕο- 

γὰ1}15. πηι γᾶ τ] {πώῶ41Πη}85 ἀπτο5. τουϊποΐαβ ἰγαῃοῦα 

δα 56 ππκὶε: ὃ γὰρ δὴ γέρον πρακλῆς ἐκχεῖνο: ἀνθρώπων πάμ- 

πολύ τι πλῆϑος ἕλκει ἐκ τῶν των ἅπαντας δεδεμένους. δεσμὰ δὰ 

τἰσὶν σειροὶ λεπτοὴ χρυσοῦ κοὴὶ ἠλέκτρου εἰργοσμέναι δόμοις ἐοικυϊαὲ 

τοῖς καλλίστοις. εἰ ἸΡτΊάοπιὶ ΑἸ {παπίο γΡοβὲ: μηδὲ τοῦτο 9αυ- 
᾿ ἀά ΩΝ ᾿ “- ᾿ ᾿ “ 

μάσῃς εἰδὼς τήν τῶν τῶν γὙθὴ γὙλωσσῆς συγγένειαν, 

Ῥασ. ΧΧΥ. 

Μαστιγοῦσϑαι δὲ τὲ ὦτα κακὰς ἀγγελίας ἀκούσεσθαι; ποϑὲν 

σημαίνει.) ἈΙΟΓΟΌΤῚτ5. 11 ΛΙΗΘ Π στιοπθ 86. 1.: 

Ἠΐπςο οπΐμπὶ χη ἀδχίονα νὸχ δῃ}15 πῇ ΥὙἹἀθ[!Ἑ 

γευοταΐ, 

80. Μοίπο τοοῖς 6 σἱοθ μοάϊο μος γαρπϊσηλ 

4ὰαθ πη ψουθεχαῖΐ, 
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ΤΙερὶ μυρμήκων.) Τ7|ῸΟ 5616] ποίαμδιμι «ποᾶ βδορίοτϊο 

πη [5 ΠΡΥῚ5Β. ΟὈΒΟΥΨΑΡΙ Ῥοϑϑδιΐ, ρου 05. ΠΡ ΆΤΙΟΒ. 1ΠΘΡ 5 

{τ 115. ΘΟ δου θη ἃ σαριΐα (ἰἸ51] Πη χ15806.. ἀο]οάπη ἰσιτανῦ 

ἢοο Τεπιηια,, οἱ 4186 βοαιπαμΐθ ἐϊΐα]ο περὸ ὥτων οομίϊητια 

ΒΟΙΊΟ Δάβουροηάα, , 

Μύῤμηκας εἰς τὰ ὦτα δοκεῖν εἰςπορεύεσϑαι, Ῥηῶ., Ἂἱ 

ΧΧΥΙΠ. ο. Τν. 851 «ιοά δ}1η18] διγοηὶ Ἰηΐτανουιὶ, οἵ 

Ἔχϑριιοίαν, ΘΧῚγ 6. αἰΐ. ο[.1. ΧΧΥΧ, ς. π|ϊ. 81 απο δῃ1- 

τπα] ΔΌΣΟΙΏ 1Π αν ΓΙ͂, ῬΥΔΟΟΙΡ ΠῚ Τ᾽ ΟΠ Πτ1) 6856. 101|-- 

τίτ 0] δοοίο ἀππίμ. Ὁ. 56όγθη. δαμηηηοηίοιβ 0. ἀ6 

ῬΓ18. τηοί.: 

δῚ σογῸ ᾿ποδιΐαβ ΔΠ1118] ῬΟποί αν ου ας 8108; 

Ῥτοάου δ νηδίο Ῥάν1αι 16] 115 δοοίσ. 

Σοφισταῖς ἂγαϑον.] Βομπι 6886. εαἷἱλ Αὐτοιιίάουτι δ 

ῬΥοβροσπι. ΒΘΌΡΠΙ5118. ΠΠἸΘΟΙΠη, 51 ΦΠΓῸΒ. 8185. [ὈΥῚ]1-- 

ἐἀ5 ἰπΐταδ56. ΒΟ Πα  ουηΐ. Τοῦτο ᾳποὰ τι πἸ5 πη {1 ΒΟΠΊ ΠΤ 

ῬΠΕΡΟ5. ὅπ δα Ἰρ505. αἰδοῖ. σγαια ΘΟ θαι μΐ ἀνηρίσ 

ϑμοὺς κοὶ ἀμέτρους ἴοντο΄ μογίοπάαΐ, 461 65. Γουτηῖοαβ ἀθβοσιθιῖ 

ΓΒ οοοΥν. 1ἅὙ}}. ΧΥ. ᾿πάραυθ πάσηι 8. 1108 ΒοΟρῃ δία. [ὰ- 

ἴατοβ, 80 Π1οοΐ μεγαλομίσθους, δημοτελεῖς,, πανδήμους, παγκοίνους, 

51. δππη 1Ππ|5 1008. ΒΟρΡ βία ἃ 1π]. Ῥοΐπιο. ππιποιρδη- 

ἴὰν 1. 1Υ̓. ο. 1. σεἴοσιι ΘΟρ Ἰδίαθ ΡΟ] 110. ἅποορ5. οἵ 

τα] ἶσα, οδί. Β614.: Σοφιστῆς, ἀπατεών" παρὰ τὸ σοφίξεσϑαι, ὅ 

ἔστι λόγοις ἀπατᾶν" λέγεται δὲ σοφιστὴς χρὴ ὃ διδάσκαλος, ὡς σο- 

φίξων. είπ5 (Ἰ]οββανπιπι: Σοφιστῆςγ εἰἰδεγίον, δορἠιϑέα, 

118. ΟἰδΟΟρΡίο),, δορμϊδία,, ργχγαξδοορίογ,, ογαΐογ'. 

Ὅμοιοι γάρ εἶσι μύρμηκες τοῖς φοιτῶσιν ἀκουσομένοις μειρακίοις. 

Οὐ ἀπ ἐπππ 1π ῬΈΟΥῚ5. ἀἸβοθ πε 115 ἀοϑι όταν ροΐοβι, τά 

1 Του πα! σα τ! παίαγα ΤΟΡΟΓΪΤΟ δέ. ππίρρα πᾶθο ἀμλπ|Ὰ]-- 

οὐ]α τῶν ἐντόμων ξώων ἐργατικώτατα ορογαμίτιν εἰ ποοίπι ρΙεπα 

Ἰππα: ἢ ΟΡΟΡΘ Ιᾶθοὸῦ, βοάμ]η5, οοποινϑαίο; 4156 185 

οὐ ΟΡΥ 5. φαδοίδη οΟ] οι ο., αἰᾳιιο ρΡεγοοηΐαίιο, οοπ- 

ἄπιηι ἔριπμοπΐία ΓΟΥ Το. ΠΟ 5. ἹΠΘΙΊΟΤΘΒ: 1 1Ι564π6, ποίαΐ 

Αχιβίοίοϊοβ ἀπόθεσιν τῆς τροφῆς καὶ ταμιείαν. Ἰάδοσπο ἀϊοΐδο 
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, - ,ὔ Ω “1" ᾿Ὶ 
Τυαρί]όρασ, γενναῖοι οἰκονόμοι καὶ φρουροί, 4α1θι115. 801} 106 τὸ ἔθ: 

Ὶ ᾿ ΝΥ , ΄ » Ψ»ν ἣ . 

δλουργὸν νφ! τὸ ἐθελύπονον πάρεστι ἀπροφασίστως κοί ἄνευ τινὸς ὑποτις 

᾿μήσεως ἐϑελοκακούσης καὶ σκήψεως εἰς ἣν ὑποχωρεῖ τὸ ῥάϑυμον. τιπίο 

οἱ Ρίρυοβ «αἰ Του μϊοαι γα δορίοηβ, Ζαγρμέω τάν Θ τυ 

Ῥίο ε8ὲ πιαργὲ ον πιέοα ἰαθο» δ. οἱ ὁ ογηιέοα ἐαηώοπι ψιεείαπν 
. φφῳλ ι - ᾿ ς ΄ "] ,ὕ 

ἐὰρα ΡΟ 7 Ἰδέ γα. οὐδὲν γὰρ οὕτω μικρὸν ἡ φύσις ἔχει μειζο- 
, " 

νων καὶ καλλιόνων κάτοπτρον, ἀλλ᾽ ὥςπερ ἐν σταγύνι καϑαρᾷ πάσης 
" - " ! ᾿ 
ἔνεστιν ἀρετῆς ἔμφασις" ἐνϑ᾽ ἕνι μὲν φιλότης, τὸ κοινωνικον" ἕνι δὲ ἂν- 

δρείας εἰκῶν τὸ ὕστο: ἔ ;Σ μὲν ἐ ί έ ρείας εἴκων τὸ ᾧιλοπονον, ἕνεῦτι πολλὰ μὲν ἐγκρατείας σπέρματα, 
΄ ͵ - -- . 

πολλὰ δὲ φρονήσεως καὶ δικαιοσύνης. ΔυνΊϑίοίο!ο 1. ΕΧ. ἘΠ. δη. 

Ὁ ΚΙ ΝΥ ΤΙ, ΤΊ ΐα. 1 ΧΡ οἱ ΚΝ. νιν ΝὟῪὝΝ Μο-: 

ἴατα.  1ν ο}]. ΓΙ}οναῖ. Τπινομα]. ἀοἴζαχι 1. 11. Ηϊδῖ. δπ: οὐ ΧΨΥ, 
νὰ Ἂς: ΒΞ ΐ 

οἱ 1. 1. ς. ΧἼΎΜ,ΖΙΙ. Ῥ.ιΐανοη. πότερα τῶν Φώων φρονιμώτερα. 

ΠΟΥ ΡΟ] 1 ΕΠ ΟΡ ΟΊ, 

Τῆς τε. γάρ εἰσι παῖδες.) [πᾶ οβϑὲ ἡἀποά Αριοῖ. ἔοτντηῖοτι-: 

Ἰαμι 116 πὶ ρμασνταμ γηγεοοίασι νοοαᾶΐ 1. Υ]. Δίοίαα. εὖ 

ῬΠαράήνιβ 1. ΤΥ.: γεδέζοαμ,ι. 
ν - Ὶ , ᾿ - 

Κκο εἰς τὴν γὴν καταδυονται.] ΒΙΑΥ γ΄ ΒΟ] ΟΥ ΤΙ ἅτ 1 5 θουιΠ-- 

15 σαν 0116 Ἔχρυεβϑιὶ Δ ο]αῦ. Ἡ,]. (Α. 1. ]. ο. ΧΊΜΠ7, 
͵ , 

σοφίᾳ δὲ ἄρα τὴν ὑπόγειον οἰκοδομίαν τήνδε ὑπεργάξοντοι σκολιωτά- 

τὴν τοῖς ἐπιβουλεύουσι σφισί τῶν ϑηρίων πάροδον, γαὶ δύςπορον, ἢ νϑὴ 
- μ᾿ ᾽ ΄ . 

παντελῶς ὥπορον ἀποφαίνοντες, οἷο. 
Ξ Ἣ , , 
Ὥτα ὄνου ἔχειν δοκεῖν φιλοσόφοις ἐονον ἀγαϑον" ὅτι μὴ ταχέως 

κινεῖ τὰ ὦτα ὃ ὄνος,.)]͵ ἱπορία πᾶθο βιηΐ, Π181 Ἰοραβ: ὅτι δὴ τῶν 

χέως κινεῖ τὰ ὦτα ὃ ὄνος. 
τ᾿ κ᾿ .᾿ν»ὄ 2 Ἂ Α ᾿ 3 Ἴ , 

Αὗται γὰρ ὑπὲρ εὐμορφίας κοὶ μέλανι χρίονται τὰς ὀφρύας,} 

Αὐιβιίθηδοίιβ Εἰρῖ5ῖ. 1. 1 α1 415. ρα] ον π ποτὶ οὐ 1086 11801- 

ΟἸΘΠ5, ΠΙΘΟΥΥ Πα Θἰτι5 5 ΡΟ ἴα ἔπ|580 αὐτ: ὀφρὺς τὲ μέλαινα, 
ΡΝ» ν, δ ΞΡ Ι θειν ἜΣ ἘΠῚ : 

τὸ μέλαν ἄκρατον. ῬΊ]Δηϊι5}. ΧΧΧ, ο. ΧΥ.: Οὐ  υγηεέοα-- 

γίεην σιερογοίέδα εἰογεῖον αγὶ οτέτη, τττεβ δ ἐρίέϊα ἐρακίμτιί. "οΥ - 

ἀπ}. 1. 46 μα ΡῚ πὶ ππ].: ζέων ἐρϑιιν γυξογγη, ρεερεν ον “10 

ὁοιάογιεην ἐχογεἶΐα ργοιμοιιέτ. ΤΟ Βοῖ πηι ΘΠ ρον ΟΣ Πα 504 

οἱ ρα] α5 οου]οβάτιο {Ππσοθαμί, ΟἹ, 1. 111. ἐς ἁτιοτὶ 

ΝΟ ρυκίουν οϑὲ σοι] οι βίσπανο ἔα 1α, 
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ῬΊμ. 1. ΧΙ. ες. ΧΧΧΥΤΙ.: μαϊρεῦγαθ ἐπ φοπὶς Ποπιὲπὲ 

τείγεψιιθ; πλι{6γ 1ὑτι5. Ψ67Ὸ εἔέαην ἐπ εοίαο οοἰζείατιο: ἐαγιέα 

68, αἰδοογὲβ αὐεοέαΐίο, τι {πη ατυέμγ' οὐ ψιεοχτεθ, [απιοῖδπι.. 

π Ῥουϊοίίομα Ῥυίμαρου.: οὐδὲ χρίεται πρόζωπον λευκαίνουσα ἢ 

ἐρυϑραίνουσα τοῦτο, ἢ μελαίνουσα ὀφρύας τε γα) ὀφθαλμούς, εἐο 

Ῥοντποῖ δίϊδη 11π64 Τ Ἐν ἐ}]. 1. ἀθ σα]πι ἔθη). οοιείοσ Κεἰ σέπε 

οοἰέἑπειπέ. οἱ ΑΥ̓ΠΟΡ. 1. Π. δάν, ροπί. “εἰ σίιθ οοιείοϑ οὗπτεχττ 

ὑγαπί. οἱ Β. Ομ βοβίοηι. Ῥαποσυσ. 14 ΙΌΒΘΡΗ.: ψιμμιϑίῳ δὲ 

τὸ μέτωπον λευκαίνουσα γα μέλανι τοὺς ἐφϑαλμοὺς ὑπογράφουσα, 

ῬΙπσοθαμΐ δυΐθπι ΒΌΡΕΙΟΙΠα, τιὸ δα ἴῃ ϑγοῖη ἀποογοηΐξ, οἵ 

4π8851 πιπὰγομΐ. οἵ  ασσο ποίαϊ 1, ΤΥ, 46 1,. Τ,. γαμ]ῖο 68 

ῬΟί 1551 ΠῚ ΒΠΡΟΣΟΙ]1δ δὰ αἰ] τι1356. ΤΠ π|πᾶ6. 

Ἔκϑος γὰρ παλαιὸν ἐπὶ πένϑεε τὰς ὀφρύας ψιλοῦσϑαι )] ΝΙπῖ-- 

τυ} τη ποῖ ΠΟ 1165. ΒΙΡΟΓΟΙ Πα ρΡοπππὶ δαὶ οἰΐδτῃ ταάιπηΐν 

πὶ ΔΡΙΘ οἴου 5 οἵ Πη]]]1ΌΧΟ5 νἹἀοδπίθισ, οἴθπμη ΒΠΡΟΥΟΙ Ια 

τᾶ Χ Πη6 πα !]οαπΐ ζαβίθμα. ϑῈΡΟΥΡΙα Α11π|01 σΟΠπΟΘΡ  ΔΟΠ] ΠΤ, 

564 Πὶς βϑάθι Ππαρεῖ: ἴῃ σογάθ παβοιίθτ, Πτιο διιδ1Ὲ, Βῖπα 

Ῥοπάοί. Π1Π1] 41{1π|5 βίαια! ἀργτρ πιϑάιο ᾿πγοῖξ 1ῃ ΘΟΥ̓ΡΟΥδ 

ὩΠΡῚ 50] 18γ}1ὰ οδδοῖ. ῬΊη, 

Ῥαᾶσ. ΧΧΥΙ, 

"Ἐπειδὴ καὶ τὰ ὕμματα ψήφους ἔχει] ῬῃρΠ]1α οηΐπη τη Θομἶο 

δὶ ἡτια581 ψῆφος δῖν σοιηα 11 Δ Π010. ἈΠῈ δα Δηη Ί στιᾶτη 

ΒΙ σΠ Πα Οθ 1: τοῦ ψήφους. τι ο. Ὗ΄. 1. Π. ψῆφον γὰρ καλοῦμεν 

ὥςπερ λίϑον τὸν ἐν δακτυλίῳ, οὕτω δὴ χφὶ τὸν τῶν χρημάτων ἀριϑμόν. 

οίπι5 ΟἸοϑβαχαμ: ψῆφος ὃ ἀριθμὸς, χυτεπιογ1ε5. ψῆφος ὃ Λίϑος, 

ΕΣ 

᾿Εοίκασι γὰρ οἱ ὀφϑαλμοὶ παισίν) ΟΥ̓ΘῚ οἔ αιαϑδὶ οδοοὶ 61- 

οτμπλίτ Ρουθ πΐθβ 411 ΠΙΡΟΓΟΒ Δ] ϑογμπί, Ἐδδίπιβ: Ογώα ἐϑ8ξ 

“τας ραίγοην απ τπαΐγεην ἀξ γίέδοδ., φιιαδὲ ἐμέσιοῖι, αηυῖδιέ. 

ΟἸοβοαο: Ογὗπϑ, πηρὸς, ὀρφανὸς, τυφλός. 

᾿ρφϑαλμοὶ τοῦ σώματος ὁδηγοί.) (ΟἿο, 1. 11. ἀο Ν' Ὦ.: Οδαὶς 

ἰαπαπᾶμι ΒΡ οοα αἴ... 65. αἰ εἰσι). ἰοσμ ει ΟΡ πο ηΐ, ἐσ αὰ0 

ῬΙαΣηϊα ΟΟΗΒΡΙΟἰ Θηΐθ5 ΠΡ ΔΩ ΗΠ. 8.1.0. ὨΔΠΠΘΓΘ, 

᾿οφϑαλμοὶ 
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᾿οφϑαλμοὶ ἀδελφοί εἰσιν ἀλλήλων.) Τρ86 Αὐτοιἰᾷ, βαρ. 6. 

ἌΧΥ, τὰ ὦτα ἀδελφὰ ἐστιν ἀλλήλων. ΘιυΙίαβ: ἀδελφὰ, οἰκεῖα, 

ἁρμόζοντα, πρέποντα, 

Εὐσέβεια.)] ῬΊΑ]14. σογίαμοη αϊπ]ποπηαΐο «πο ἴῃ ἘΤα-- 

ἀγίαμὶ ποπογομι ἃ} Δηϊοηΐίπο ΕἾο 1η5.1{π|πὴ} 1556. 5 δι 

ΘΡΑΥ 18 111}8. 

Ἔν Ἰταλίᾳ.) δοι]οοὶ ἀρτα Ῥαίθοϊοβ, πὖ ἰσαάις 1άοηχ 

ϑραγίϊα5 1. ΠΤ] αάχίαιιο 511} Π ποη. 

Ῥαρ. ΧΧΥΠ. 

Λόγος δέ τις ἔχει ὡς καὶ ὃ ποιητὴς Ὅμηρος τυφλὸς ἦν.] Οδο- 

οὐὐπι {π|556 ΠξουΟΥ } οἱ ἃ οαξοϊίεαϊΐο εἷς ἀποΐπι νοίπ5 1 0118 

ο5'. ουοάοίμβ τὰ Ποιποῦὶ νἰϊα: ἐντεῦθεν δὲ γοὶ τὸ ὄνομα 

Ὅμηρος ἐπεκράτησε τῷ Μελεσιγενεῖ ἀπὸ τῆς συμφοοῖς. οἱ γὰρ Κυμαῖοι 

τοὺς τυφλοὺς ὅμηρους λέγουξιν. ὥςτε πρότερον ὀνομαζομένου αὐτοῦ Με- 

λεσιγενέος, τοῦτο γενέσθοι τοὔνομα Ὅμηρος, Ῥ᾿ τ Αγ, 1 οἶπι5-- 

ἄδ νἰΐα : μετωνομάσϑη δὲ Ὅμχρος, ἐπειδὴ τὰς ὄψεις ἐπηρώϑη" οὕτω 

δὲ ἐκάλουν εἴ τε Κυμᾶϊοι κφὶ οἱ [τωνες τοὺ; τὰς ὄψεις πεπηρωμένους, 

παρὰ τὸ δεῖσθοι τῶν ὁμηρευόντων, ὅ ἐστι τῶν ἡγουμένων, Ομ Ἰϑῖος 

ἄογιι58 ΓΒ εραπι5 1. Κ΄. ἈπΈΒΟ]οΡρ.: 

--- ἀμφὶ δ᾽ ἀρ᾽ ὀφρῦς 

᾿Αμφοτέρας προβλῆτας ἐὔσκοπος ἔπλασε τέχνη" 

Οὔτι μάτην" Φαέων γὲρ ἐρημάδες ἤσαν ὁπωπ οί. 

᾿Αλλ᾽ οὐκ ἦν ἀλαὼ ἐναλίγκιος ἀνδρὶ νοῆσαι" 

Ἕδφετσ γοὶρ κενεοῖς χάρις ὄμμασιν, οἷο. 

ΑἸΙΣ νοῦοὸ οδοοιη ΓΟ υττ 0 ἀπ 4115. ΠΑΡ απ ἔπ1556 
. “ 2 ΓῚ Ἁ ν δ ν μὴ 

Αἰτιηξ, ὅτι οὐχ ἡττήθη ἐπιϑυμίαςγ ἡ διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἄρχεται, 

ψιάοπάμπ5 δι1ά45. 

Διὰ τὸν Κύκλωπα μῦϑον)] ϑοΥ06: διὰ τὸν περὶ Κύκλ. μ, 

Ῥαρ. ΧΧΥΠ,Ι. 

᾿Αλλοτρίους δὲ δοκεῖν ἔχειν ὀφϑαλμοὺς, τυφλὸν γενέσϑαι σημ.] 

Τιεομῖα5 ΕΡΙ συ αμληλαίασ τι 1, 1, ΔΩ ΠοΙος.: 

Β 
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, Ἁ; 

τυφλὸς ἀλητεύων χωλὸν πόδας ἠέόταξεν, 

ρμμασιν ἀλλοτρίοις ἀντερανιδομενοξ, 
3 ΄ “ ..,." 

τέκνον ἐκείνου παραλήψεται, εἰς γάμον 50 ]οοἵ, 

Προπέμπειν τὰς χεῖρας.) Ῥυδοϊοπέαγσα 1[ΌΥ: αἴΐον" ἃ ἐα-: 

ο8. ῬὈΠΏΠι5 ἦ6. σοο]}}1615 1. ΧΕ. ο. ΧΧΧΧΨΉΗΙ.; Οοδλζοῖξ 

οοιροχιιε τίσει οογποπέα ὀέπια ργαρίεπίαέι ἐγηερέεγεέ. 

Πολλὴν γὰρ εὐαίσϑησιν.)] δΒδογρα: εὐωισϑησίαν, τι ᾿ητα 

ἀναισϑησίαν. : δτ 
Ν 5 » δια» φἷν ΕῚ - τ. ζῶ ΄ ΝΜ Διῷ γὰρ τῆς ῥινὸς ἀέρα ἐπισπῶντες οἱ ἄνθρωποι βελτίονα ὄντως 

Ἢ μ ἦ ᾿ 
φελοῖντα.] Αγδιοίοϊεβ 1. 1. Ἡ. Α. ο. ΧΕ : ἔτι προφώπου μέ- 

ξοξ, τὸ μὲν ὃν τῷ πνεύματε πόρος; ἐΐς" γϑὶ γὰρ ἀνωπνεῖ καὶ ἐκπνεῖ 
, τς ΑΣ ἕας ἂν , , »α, 2.., Ὁ 

παύτῃ, ναῷ ὃ πτᾶρμος δια ταύτης γίνετοι ) πνεύματος ἀθρόου εξοδσς; 
. » : ἢ. ΕΣ Ἃ ’ - ΄ 

σημεῖον οἱωνιστικὸν Κη ἱερὸν μόνον τῶν πνευμάτων. ΑΥ̓ΠΟ}». 1. 1Π. 

οᾶν. Οοηϊ.: ϑεέδρογϑτιγγν ἐηεγέσογη, γιαγῖζεγην πεετοίζογεθτες 

γυϊεσοιεζενι 5. οἱ 5ρ{γ1έαἠξ σοπιεοαὀέέονυ ἐγαοίπί. 
,ὔ μ τ- 2 ν Ἁ [2 -» 

Δύο ἔχειν ἑῖνας,), ἔτι στάσεις προς τοὺς ὑπερέχοντας οἰκείους 
- Ἶ : ᾿ Ἂν ἶ 

σημ 1θ)οϊοπάππι τὸ: ἔτε: ΟΡΥΟΡ51Γ Θηΐπι Ὁδοίξαμία ΠΡΡαν Ὁ 

ῬΟΥ δτΐοι Εἰτοναγατα ἀπιοίτην Βο  ο5 ψο α1}}1 ἐπεί. 

Ῥας. ΧΧΙΧ. 
ὁ Ἃ Α -» - “ Ά 3 . ἃ 
καὶ ερ ἔν τοῖς πένϑεσι. λωβῶνται τὰς παρειᾶς οἱ ἄνθρωποι, ͵4“ς 3 ᾿ 

Δογοῖα πππὸ ποίανοσο 1 ἀοοίι δά 11πῸ6} οἀρπΐ 165 ΧΉ,: 

ΜΟΙΙΕΒΕΘ ΟΕΝᾺΒ5 ΝᾺ ΒΑΏΟΌΠΝΤΟ. 

τὰς δὲ σιαγόνας πρὸς ἀποϑηκας ληπτέον,] ἘΠ ΘΗ) 11 118-- 

ἈΠΕ πὶ τη Τοοτ 15. δὲ ΡΟ ΤΙ 6015 ΓΈ ΡΟΒ1(1 διπξ ἐἰοπίοβ. 

Παιδὶ δὲ νέῳ κομιδῇ ϑάνατον σημαίνει, διὰ τὸ προςλαβεῖν τὴν 

: ἡλικίαν. (εμβοόσῖι5 εΐο πίμπμη τποπεβρεαΐ 5ΈΠ} 161 τιν οπίαπι 

ῬΥδομαΐ 80 ΠΟΥ 15 6586 581 511. 

Ῥασ. ΧΧΧ. 

᾿Αριστάνδρου τοῦ πελμισέως,) Αγ ̓ ϑίαπεν ΓΤ ΟΪΠη 1586 1515 

ῬΟΥΙ 551 15. ναΐοβ 1 τπᾶσπᾶ ἀρτἃ ΑἸΟχαπάστιηη δα ϑἐχη8-- 

ἴτοσπο {π||. Ὁ. Οπτι. 1.ὄ ΓΥ.: “Ζρεωώ “7αςσοιογειϑ ψιροφίρθ τειν 

7θγ19 ραπογ χιιίαίαγη τητέζέιεπι 7 απ ἐγ δῖ, πιαπατέςς φατιιεῖ- 
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ποΐδ με έαϑ πυοέαφ'ογμιέ : ἐογγἐοσθ 620, .“[ρἰδέσηεἶογ' ρ67)1-- 

ἐξοοίνιεα φαΐζεηο γϑδρο,ιίζί, δὲ ΦΑΥΡ 55. ΟΥ̓ΚΟΣ “ιμνεδερέ, 

Π͵αοοιονιεθιμθ ἐαί ἐγέδέο γμίμγπε: οοπέγρα, ον αὖ ἐμίο-- 

χέογο ραγέθ πιαιιατογἐέ, πρῶδ, φίαην οὐφέωοι δ (ἰδδίξιηα5-- 

δοέ, εαέξπεσν μον οι οἶ67.. Τάομι δοάσῃ) 11}).: .20γ16 

Ῥνγαδέογροίαηδ. οογρδ ὁέεραπν ψεαην ππρμπθ 7ογοδαί, 

διεδέέο οπιξδεί. εἴ γμαι]ϊο ρμοβὲ: ἥδέῴορη γε νέϑδα δ ψζηα 

ταίεβ σομεδιεζογοί7), οὐ ογαξ ““ κατα)" πον ἐπέαοίι δ. δῶ 

δε ρογδέϊίίοιθ πιρπίέδ. ογρὸ «ἀριϑέαπείο» οὐδ ταασώπα 25 

ἀωδεύαίιν», πεγδὲδ φειζείρην, δα ολώζιοην, ἀτιριεγῖο ἐϊίο. ρογέοηνεἶὲ, 

φοίογεῖην εν ἐοιρίχέγιν. 6550 ζηυηιῖέ, π6 γεν ρηΐγιεβ αοοίρογοί. 

ῬΠίαγοι. ἴῃ ΑἸἰοχαπᾶνο; ὃ δὲ Φίλιππος ὑστέρῳ χρόνῳ μετὰ τὸν 

γάμον, εἶδεν ὕναρ αὐτὸν ἐπιβάλλοντα σφραγῖδα τῇ γαστρὶ τῆς γυ- 
ον 

ναικος" καὶ δὲ γλυφὴ τῆς σφραγῖδος, εἷς ὥετο, λέοντος εἶχεν εἰκόνα, 

τῶν δὲ ἄλλων μάντεων ὑφορωμένων τὴν ὄψιν, ὡς ἀκριβεστέρας φυλα- 

κῆς δεομένῳ τῷ Φιλίππω τῶν περὶ τὸν γάμον, ᾿Αφίστανδρος ὃ πτελ- 

μησεὺς κύειν ἔφη τὴν ἄνϑρωπον, οὐθὲν γὰν ἀποσφεαγίφεσϑοη τῶν 

κενῶν, γα κύειν παῖδα ϑυμοειδῆ. καὶ λεοντώδη τὴν φύσιν, οἱ ἰῃ 

οοείου. ΟΡΟΤΟ. ΘΟἴ ΟΣ 1 ᾿πππιϑοο να5. {το πι6 1185. πη οπίϊο. 

Του εἶ. οὐδ ΔΑυχίδη. 1. ἵν: κοὶ ᾿Αλέξανδρος οὐ φαῦλον 

ποιησάμενος τὸ τῆς χελιδόνος, ἀνεκοίνωσεν ᾿Αριστάνδρω τῷ Τελμισσεῖ 

μάντει, Ἰχιοίδη. ἢν. ῬΠΠ]οΡαί 1. Α6]114η. Ψ. ἩΙ.. 1. ΧΤΙ. ο. 

ΕΡΧΊν.: ᾿Αρίστανδρος ὃ τελμισσεὺς ϑεόληπτος γενόμενος ἢ ἔκ τι» 

νος ἄλλης συντυχίας κατασχεθεὶς 9... Εἴς. ΟἸοπιοη5. ΑἸδχ, 1. 1. 

δίσοιῃ.: ᾿Αρίστανδρός τε ὃ Ὑελμισσεὺς, ὃ σὺν ᾿Αλεξάνδρῳ γενόμε- 

νος, ἰτππὸ Ανὐιβίαμήχτ 6886. Ρεΐο 411 1)0 οβίθη 8. 80}1-- 

Ῥ51:1.. οὐἷἱαϊιιπαδ ἢ 1110. 1. ΧΎΨΤΙ. Ν,. Η. ς. ΧΧΥ.: 2κο- 

αἰέσεας Χογκχὲβ αὐροπέις ρέαξαχεβ ἐπ οἶδα, ταχέα: φιραῖ-- 

ὧδ. οδέοπξέδ. ««ἰγιοέαπαγὲ αρμα Ογάθοοβ τοίΐμηπον δοαέθέ, 

πᾶ ὧν ἐπ 7εηυέκετην αὐεαηι8. (Οεἴοσιι "οἰ πχοβδιι8 πα αν ὶα 

οϑὕ: πᾶ 1π ΡῈ ΘΧοΘ]1 μαγιβρίοπηι αἀἸ80 1] 51 η4. (Ἷο. 

1. 1. ἀο ἀϊνίπαὶ.: 7 μην Οαγία ἐοία,, ᾿πατῖ, ργαεοίρτεοψιεθ 

“εἰ ))θβ 56.865, φιέοςῖ. ὥρ7ο8. τεϑουγίηιος πιαιαίπιογθ 78) ἐ 68 

ἑπιοοίμοιέ, ἐπ χιέδιι6 πυιεΐία ργορίον εομγιοδέαέεην Μη 

Β.ὦ 
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εἰρπίφισ μοδϑισέ, ἐπ οϑέθπίϊ ἀτηναςίνογἐθηεἶϊβ εἰἐἐίοθι-: 

ἕο. Ζιιογιπ. Αννΐδα, 1, 10: εἴνοη γὰρ τοὺς τελμισσέας σοφοὺς 

τῷ ϑεῖα ἐξιγείσϑοι, χοὶ σφίσιν ἀπὸ γένους δεδόσθαι αὐτοῖς καὶ γυ- 

ναιξὶ καὶ παισὶ τὴν μαντείαν. '"Γενίμ}]. 1, ἀὸ Απῖμα οΟ: 

ΧΙΝΙ.: ἡ εἰμιοδδοπδεα περί δοημηα ἐναομαχιξ, ἐγπδοοὶ(ζε-: 

ξαέοην δοη ροίαιἰοπία ἐποιϑαπί. ὁ οοπίγχανίο νοχὸ Αἰδπΐαοβ 

ὑπβοληα πὸὰ νἰδιιαξ 61|6}1ἃὰ ΤΟΠΘῸΠ που ΐία]εβ, τ αἱ 

Ῥιμι. 1. Κ. ς. ΥΠ|. Τοσαη].: δὼ δὲ. φμο Ζὔγοα ψμε!}8 

“Παπέίος οαδοο δοηθο ποοίθ)π ἐγατδέρ ον εαἰϊοιμπέτι7), «ἡ. 

“ας τέο τές ἐααΩΐξτ7,, 

Οἴκον μὲν γὰρ ἡγείσθω χρὴ τὸ στόμα" τοὺς δὲ ὀδόντας, 

ποὺς κατὰ τὸν οἰκον ἀνθρώπους͵] Ἀφ δ 6: τοῦ δὲ 

στόμα ὡς οἶκος κρίνεται τοῦ ἀνθρώπου" οἱ γὰρ ὀδόντες ὃ τοῦ οἴκου 

εἶσι λαός. 

ΟἱἁἨ τομεῖς λεγόμενοι, τουτέστιν, σὶ ἐμπρόύσϑιοι ὀδόντες. 1)εη- 

ἔππα ἔοσια εἰ τιϑιι5 ΤΊ] χ. Αὐποῦ. 110. ΠῚ. ἄν. δομί. : 

οτδαοίίον ἐδιι5. οἰδογεην εἰοίο8 ἐγ ΦΟηΕ7 156, αἰζεθ ἐμὲ 

οδοίπα ἐρέπα οομροβεῖ. Αὐϊδιοίοὶεβ 1. ΠῚ. ἀθ μανῖ. δῃ]-- 

1θὰ]. ὁ. ἦ: ὃ δὲ ἄνθρωπος πρός γε τὴν κοινὴν χρῆσιν καλῶς 

ἔχει πεφυκότας᾽ τοὺς μὲν προσϑίους ὀξεῖς, ἵνα διαιρῶσι" τοὺς δὲ 

οομφίους πλατεῖς, ἵνα λεαίνωσι" δρίξουσι δὲ ἑκατέρους οἱ κυνόδοντες, 

(ἰς. 1. ἢ. ἄς Ν. 2ὴ.: ὠὠριημ5 αἰτίου ὧν ΟΥ6 οομπδέγιοίϊς 

γεαποζξεν: ἀέψιο αὖ αἰλίς ὀχέοηπεαέμν δὲ πιοίζέιε" οἵτιδ; 

εογιΐην «εἰρογοὶ ἀομί τπογϑῖς εἰὐρλαίμμηξ ἐϑοαβ, ἐπέ αἰ: 

ἐοτν σοτι  οίμνέ φιξ οογεείτδ φοοσατπιέμν. ῬΊτη. 1. ΧΙ. ο. 

ἈΧΧΥΊΠ,.: δογιξίιογην ψιδ ἀξ ρον οἐδμην ἑαίξ δέ 

α«ομ(ῖ: φιῖ οομ οι, αμρίοες: φιξὲ εἰδδογδηυηεαμέ 608. 

οαπίμὲ ἀρ )οἰαγυίιιγ. 

τομεῖς.] ῬΠμῖο, ρῥγώπογοα.: ῬοΟ]ΊποΙ; διχαστῆρες, κτένες; 

γελασινοί, Ἰοϊάογο Οὐὶρ. ΧΤ. ὁ. 1.: μηαεοίδογεδ. ἴὰ νοὶθξ 

τἶπο μόσοῦο νούραλίπν: γαραςοα. Ν οροίτιδ. 1. 11. Μιήο- 

πποαϊοίπεο ο. 1. 

Κυνόδοντες,7 οαιϊ, Ἰδιάονο οοὐωεηεοίίε, ἃ Ἰονισι τι μ18 
ε , . ,ὔ 

οἹ τοϊππάηαίο. ἀπά ἀρὰ Δοβηποίοια. Ἰορίίαν: ὁ κυνόδους, 



Ἄ9᾽1 ΔΠπ ΡΈΣΜΓΠΏ),, 1.18. 1, δὶ 

στηριγμὲ; γοὶ ἔρεισμά ἔστι τοῦ οἴκου, οἰτιδπιοάϊ ἀθηΐοθ 11} 

οαιι 5. νοοδιίι: οοωπεοία 5. Ἄ ανγὸ 1. {{. ἀς τὸ γιιδέ, ο, 

ἽΨΙΠΠ.: γι ἐγίσἠια ἡπϑηλδέτα ρρέπεμεσν «ἰογεέος. πιρεΐδοα 

εἰζοῖίι" απιΐέθ 76, εἴπ 5106 710705, ἐοίίείοε {η} {7} 107 68: 

ἐποὶρίοιιέο5 ψφιαγέμην ὥροῦθ ἀππιεν, Ἰέϊύοην οἰἑοίπενιέ οξ 

ἐοίἑίοπε ργοιίσιος ΘΟ», ΦΠ08 αἸπίβογμ , δὲ ἱποὶ έτη 

γιαϑοὶ ζ08 νοοαπέ οοἰμηιείαγοα. ῬΊα. 1, ΧΤ. ὁ. ΧΆ ΧΥΗ.: 

αδίτις. τ᾽ οὐ Θ᾽ ἐγ! Ο ἐγ εἰθηαί ἐὐιι5. ἐηιαἰϊοαέμγ". ἐψι0. 8176 Τὺ} Πυ6 7Ὸ 

φιακραφειέα. απεϊέεϊέ ἐγοοβέσηο τ 6186. ΡΥ ΠΟ Ἐ5. τε {7 τι 

δίπος: δοψμοπίδ ἀππὸ ἰούΐϊείεσν ργοσίτηοβ; ἔπιτν διεζοιιδ 

εἴϊοιὲ οοϊιεριοίζαγο5. (ΟἹ ΙΟἴ]ατοβ ἀοηΐοβ, κυνόδοντες ΑὉ- 

βυτίο ΔΙΌΪΟ ΘἼοο ἴῃ Βαβθὶ ΟΟΟρΡΟΠΙοΙβ 1. ΧΥ . οὐδ 

ψΟΥΡα ΟρΡεΥᾶθ Ῥχγοίϊπη ΕΥΪΣ ΘΟΠΙΌΥΥΘ. οὐπὶ ὃ ΔΥΤΟΠΙΆΠ185, 

λ΄ μηνῶν μὲν γὰρ γενόμενος ὃ πῶλος, πρωτοβολεῖ τῶν ἐμπροσϑίων 

ὀδόντων οὺς καλοῦμεν τομεῖς, τοὺς μέσους δύο κάτωθεν, γα ἄνωθεν 

ὁμοίως τοὺς δύο ἀποβάλλων, ἀρχόμενος δὲ τοῦ τετάρτου ἔτους, ἐκβάλ- 

λει πάλιν ἄλλους δύο κάτωθεν ἐξ ἑκατέρου μέρους, ναὶ ἄνωϑεν ἑςαύ- 
᾿ -" 2 , 

σως" φέρειν δὲ δοκεῖ τότε χοὶ τοὺς κυνόδοντας. τελειώσας δὲ ταὶ 

δ΄ ἔτη κοὶ τοῦ ἐ ἐπιλαβόμενος, τοὺς λοιποὺς ἐκβάλλει κάταϑεν χαὶ 

ἄνωθεν, ἐξ ἑκατέρου ἕνα. Ν᾽ ὁσοίπι5 Π|ῦ. ΤΥ΄ ς. ΨΥ. Ανὲ. νο- 

ἔογ ταν: ρειέζες. δγεῖγν, ὀέμεῖδ οὐ 86. πιθη δέν τποαϊὲ εἰρη) έ68. 

8 ΡΟΥΣΟ7 85 οααίεσέ, φιίοβ αοίαπέεβ ψοοαπέ. φιείεγν «ιεέοτην 

ιεαγέτεγη; (γεν αρθγὸ οορογέπέ, αἰδοξαίογι ἰδτε5 ἠδ, αἰξοδ 

δ ΡΡουγεέ χες οαπέμδ ἀρροίαπέιγ. αὐἰρίπεία ἐπέρα ϑοα εν 

ατετιτεσν πιοίαγος οααΐμπί. ῬΊΗΙ1 Ἰοοιι5. δρτα οὐΐαίτ8, ἃ 

οοΐου 5. τὸ αἰαὶ. ῬΤΟίΠ] 115. «ποάεαμηηοίίο εἰἸ55 6 ΠΓ Γ6 

νιάσθξατ. σοηβϑηἑξ διΐθηι οὐ ΑΥΊϑΙοί016. ο. ΧΧΎΤΙ 1. ΥἹ, 

ἩΠ. Α.ὔ; ἔχει μὲν οὖν ἐδόντας τεσσαράκοντα, βάλλει δὲ τοὺς μὲν 

πρώτους τέτταρας τριακοντάμηνος, τοὺς (5, ὃνο ἄνωϑεν, τοὺς δὲ 

δύο κάτωθεν" ἐπειδῶν δὲ γένηται ἐνιαυτὸς, βάλλει τὸν αὐτὸν τρό- 

πον τέτταρας, δύο μὲν ἄνωθεν, δύο δὲ κάτωθεν" καὶ πάλιν ὅταν 

ἄλλος ἐνιαυτὸς γένηται ἑτέρους τέτταρας τὸν οὐτὸν τούπον" τετ- 
Ὄ « ὦ ’ -" ζΖ ᾽ - 

τάρων δὲ ἐτῶν παρελϑοντων καὶ ὃξ μηνῶν, οὐκέτι βάλλει οὐδένα, 



Ἐὰν 
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μῦλοι.] πη] αῦο8, γόμφιοι, ΜΙΆ ΧΊ ΠΥ ο5. ῬΊ πο. ΤΥ: 

τεζῥίποξ δε πιοίαγοβ, ατὐ οομοῖδα ἃ ῬΥΙΟΥ 15. αἴαιια. οὐ 

Γταοία 5: ΡΙσπαπΐ οἵ τοι πΐ αἰάτιθ 11 Π18 558}. 

" ᾿ ’ -" 
ὌὈδοντες ἐμπροσϑιοε ἐκβληθέντες οἱ καλούμενοι τομεῖς οὐὲ ἐν 

ἐῶσι πρῶξαι διὲ λό ου] Οπὶρρθ σνοοῖβ ΒΟΥ ΒΙΟΠ56τι6 Τδο]- ζαξ γοῦ͵ ῬΡ ἐ Ε ω 

Ὠ16Π ῬΥΠΏΟΥ 5 ἱεποηΐ, οσοποοπίι ἀποάαπι Χο ριοπΐθβ ἰοΐα 

ΠΠπδτιᾶθ., ΒΟ ΘμΊ]πὸ δἰστιοΐπνδο, αἰατιο' πηασπὶ ἐπἀτ ποτα ; τηπ-- 

ΕΠ] αηο 8. πο ]]Π]οπίοϑνο απ! Ππεροίαμέοβ σνεῦῦα, οἱ οτπῃ ἄο6-- 

Πάχονο, Ἔχρ] πα οποιν οπιμοπι δἀμπηροπίοβ. ῬΊη. 1, ὙἹΙ. 

οὐ ΥῚ. 
Υ εἶ ᾿ ὃ δ᾽ , 3, ΒΞ -»" 3 κ “ - ς Α 
Ανεῦ μὲν γὰρ οδοντῶν οὐκ εὅτιὶ χρησίοη υὑγιεινῃ τροφῇ, ἄλλα 

, - . . " 

ῥοφήμασι κοὴ χυλῷ.) Οὐ 8110 ναΐομι τιξτιπίην ὑγιεινῇ τρο- 
» Ξ τι 7 ᾿ - . - 1: ΤῸ 

Φη, ἰσχυρῷ βρώματι, αὖ δΔοστοῖιδ, “τ ΟΕἸΡο5 δοϊπάϊοντοβ οοη- 

Ποοτο πϑαποια!, σνἱοιαπᾶάμπτα βου θη]ο. Ἰτάδοσιιο ἃ ῬΥΐβοὶβ 
. - - ὙΑ] ͵ : “τ Φ 

ΠΠΘΟΊΟΙ5. ἱπνϑηΐα ἔπ|556 ῥοφήματα ἰγαάι ἘΠρΡρΡοογαΐοβ 1. ὧδ 

Ῥυΐδοα πιοί.: ἡσάν τινες οὕτως ἔχοντες ὡς μηὸ 
᾽ 

ὀλίγων σιτίων δύε 

νασϑοη ἐπικρατέειν" ἀσϑενεστέρου δή τινος ἐδέκεον οἱ τοιοῦτοι δεῖ- 

σθαι, εὗρον ῥοφήματα, μίξαντες ἐλίγα τῶν ἰσχυρῶν πολλῷ τῷ ὕϑα- 

τι, Ῥόφημα 1 νείοειριι8 (Ἰοβϑὶθ ὀχρομῖν ϑογῥέοξια, 

δ ογίοίο. ἴῃ τὰ5. ϑογῥεοίμν, ϑοτοιίαοίο. Τίευα, ῥοφητὸν, 

ϑογΟεζο. 

᾽οϑόντας δοκεῖν ἔχειν ἐλεφαντίνους ἀγαϑὸν Φιλολόγοις.} ῬΗι-- 

Ἰοΐοσοβ. αἀἰθοάπ οἱ ΡἐΠ]Όϑορο5. ἄθοοσθ πππιπά ἰ{:88. ΟΥ8 

ἀοηίτπθτατθ οσπάοσθ ῬΡΟΡαΓ ΔΡτΪοΙ. πᾳ ΑΡοΐορ.: οἰεην 

ργώηῖδ οἱεἦ ποία ζαπαῖξ, σεῦ δ}, ἐπι ρεηδέϊ8. ΘΘἔ67.0. ΘΟ͵ΡΟΥΘ 

058. Θοϊοχείμε,, φιοαί δδέ πίη τδέξῥιιέιον, εο ογαίϊομίς 

ζαπιῶ, θὲ οοοτέαιἑογετεγν ΘΟ {1677}. ᾿ 

Ὡς γὰρ ἀτὸ χουσέων φϑέγγοντοι τῶν ὀδόντων. (ταδὶ Παμπὶ 

ΟΠ βοβίοιμὶ εἰ ΟἨΤ βο]οσι. 

Νόσον τὴν ὑπὶ χολῆς πληϑους συνιστωμένην, ἣν καὶ ἵκτερον 

καλοῦσι] ϑιϊάαβ: ἤκτερος, “νόσος ἐκ χολῆς συνισταμένη. “Ἄτο- 

ἴδοι (αρραάοχ 1. Π. περὶ χρον. πα. ο. ΧΥ.: Ἢν χολῆς 



ΑΣ ἈΠ ΤΈΣ ΓΠ).: Ὑ,18. 1: ΡὌ 

»" 

ξανθῆς λεκιϑώδεος ἢ κροκοειδέος ἢ τῆς μελαγχλώρου, εἰς τὸ παντε- 

λὲς ἀνάχυδις ἀπὸ τοῦ σπλάγιχχνου γένητοι,, τὸ πάϑος ἵκτερος κικλή- 
Μ ᾿ . 

ἐσκετοη, ΟἸόβδαθ νοίονοβ: ἔκτερος, ατέρι7γο, ἱκτερικὸς, αἸςγ οἽ-- 

γιοϑῖι δ. 118. ΑἸ), ΟΣ, 5. ἸΟΐοΥτΙ5, Υ]πα 115 Γπουο ο 1. ΤΥ, 

ὙΟνθτι5. Τρῖ5: πιοίέον τὸ φιρολέαγε ορέίδς οἰ αΐ147") δ 

αἰα., τὐῦ αἰ Ὁ. δέγεη. 5 ΠΊΟΙ 8, 

Ῥαρ. ΧΧΧΠΙ͂Ι 

Παραιρεῖται γὰρ καὶ τὴν τῶν λόγων παῤῥησίαν ἡ πενία, 

Πενία ἄνδρα ταπεινοῖ" χεῖρες δὲ ἀνθρώπων πλουτίδουσιν. 516 ἴπ 
δ Ἢ ἌΝ ν πτὶ 

Ῥ]αΐον 5 οηνίνίο: Πενίας υἱὸς σκληρὸς ναὶ αὐχμηρὸς, κοὶ ἄνυ. 
, .Ν δ " ᾽ Ἃ ἊΨ ΕΣ Ἵ 

ποδητος, ἈΟΗ αοίμος " χαμαιπέετης ἄξε ὧν κοί α«στρῶτος; ἐπὶ ύραις 

καὶ ἐν δδοῖς ὑπαιϑρίοις κοιμωμενος" τὴν τῆς μητρὸς φύσιν ἔχων, 

Ῥαυ. ΧΧΧΙΠ. 

τὸν ἴσον λόγον ἔχει τῷ αἵματι τὰ ἀργύρια. ΑοΠπεΐ, ες: 

ΧΧΌΧΙΠΙ:: γνῶσις ον" ὅτε ὥςπερ οἡ τρίχες δύναμιν κοὴ πλοῦτον τοῦ 

ἀνθρώπου σημαίνουσιν, οὕτως καὶ τὸ αἷμα" ἀλλὰ καὶ πολλῷ περιδ- 

σότερον εἰς τὸν πλοῦτον ἐστὶν καὶ κρίσις. κοὶ ὅσον ἐὰν ἴδῃ τις ὅτι 

ἀφυρήϑη τοῦ αἵματος αὐτοῦ καὶ διὰ φλεβοτομίας κοὶ διὰ συκιάσεως, 

τοσοῦτον ἐλαττωθήσετοι κὶ ὑποστασις αὐτοῦ. 510 ΔΙΊ ΘΟ. 56 Π51 

αριια Ρ]απίιμι ἃνσοη! οχ ἔθνοομ65. Ἰοποθσ Ρποίΐαο 

Ἡ}]5ΟΥ 5. ΔΥΠ ΔΗ ΠΡ τι8. 5415 111}10ΠῚ ΘΧΒΠΘΟΥΘ οἱ ΟΕ ον ἀἰοι- 

ἵν. (ὐπτοι!ομα ὅς. Ζ272ο5 τοξογίδ. οἵ ἴὶ Βδοομα. δα. 

Ῥαπαϊίε: 

Ἄραρο ᾿ἰϑίαβ ἃ 110 ΒΟΥΌΤΟΒ 4πᾶ0 ΠΟΙ πτι ΠΏ ΟὈΙ τε 

58 ΠῚ Π]161}. 

0 8651 11 Ῥοθμι]ο ΟΟἸ]]α  5οιι8. Ασογαβίοοϊ δα στ ΠῚ 

ΟΧΒΘΌΡΟΡΘ ὈΣΌΟΘᾺΙ σοβ!, 14 οδῦ, Ῥεϑοπηΐαηι. ψοῖτ5. Ῥοοίῳ 

Ομ ο5: 

τὶ ἀργύριόν ἐστιν αἷμα καὶ ψυχὴ βροτοῖς. 

“Ὅςτις δὲ μὴ ἔχει τοῦτο μηδ᾽ ἐκτήσατο ᾿ 

Οὗτος μετὰ Φωντων τεϑνηκως περιπατέει, 

Νο5 4111 στϊσο ἀϊοϊμητι5: τὶ ρεχὰ 1ο βΊθ ρον ἴθ 5815. 



2} ΒΙΘΟᾺΤΤΙΙ ΝΟ ΤΑ; 

Αἷμα Φερύμενον ἰδεῖν ἄτοπον τῷ λανϑάνειν προνιφουμένω, 
ἐλεγχϑήσετοι γάφ.) -Τηίον β'σμα 4πθ 5. Ππομιοϊ ἴα ΔΤ ΟΤΙΪ 
8Β0]θηῦ, οὔποθ οββεχυαιὶ Ἐπεοίοτεβ, Γο. ἴ: Π. ἀς 
Οταΐ. οχ ΟΟΠΒΘΟΠΟΠΕΙΡ τ 5. 5 σηεῖ5. ἀν στιητοπία. ἐτιοὶ αἷς, ρπ- 
ἴα, δὲ δέ 76}7γῸ ἐυξεγγεοίτ5 ἀξία, δέ ἐπὸ ἐπίρπξοιεδ οἰμβ ΘΙ, 
φἰααΐο ογμοπέο σοπιργελιο,διι5 65 ἦπ ἐζίο ῶδο ἔοοο, εἴς. 
Μίαυτ5 ὙΊΟ ου πτ5 τὰ 1. ΒΠείοτίς, Οἷο,: ϑοώ φιεοι ρμακπο 
απίθ εἶδα, δήρτισεην ε850 ἔμ δῸ “ιοῦ 76γ6 δοίρέ εκ; κεςϊ.- 
7126. Οτε7γυ αἶσο: δὰ ζξίγεσο τερμὲξ » παηῆν γιέ ὧν οαϊρεὶς 
ιν ὁ5έ. οέ, ἤοπείποπε οσοϊωϊέ, παπὺ ογιμογιέτεδ δ5ὲ: αΤ-- 
διιπιρηέτεην, ἤάοίο δον ἠδδ ψτας γεγο βοίοπέ )έὲογ. πάῆὶ εξ 
“ιιῦ δας ἐξ7η1076. τεγιΐέ, δοίεέ εν πέ ιεἐρογεάργεί 5. δὲξ: οἔ 
ψιὶ ἠοριέπεην οοοέωώζέ, δοέρί “εν πὸ ογιοπέπα δἰ. (ὐατι5-- 
δᾷηι ΠΠΠπ5οο τοὶ οἵοσδηΐον οχροδὶ Τιπογοίτπα5. 1, ΤΥ.: 

ΝΑΙ Π6. ΟἸΠΠ65 Ιου απ οαάτπι ἢπ σαΐπα 5, 

οἵ {Π]δγ 
Επηΐοδι [ἢ Ῥαγίθιν βαπρι 5 ππᾶρ Ἰοϊ πατίτ ἰοία ; 
ἘΠῚ 51 σοιηίητι5 οϑὲ, Πορίοπι ΤᾺΡΕΥ οοὐομραΐ πιο Υ, 

Ῥασ ΧΆ ΧΙν. 
Α Α Α ᾿ Ἢ , ω Α », ΤΙρος γάφ τὸ πολλὰς κεφαλας κπκτησχσ. Ὁ. δὴ ουσιίδν περιβα- 

λέσϑοι πολλήν.) ΝοίανΙ ΒρΡΤα κα ρὰν. Κ ΧΙ. 
λ γ ε ᾿ ε Ἔ Ὕ “ ,» Ε Κρη γαῷ ἡ κεφαλή, ὡς εἰπεῖν, οἶκος ἔστε τῶν αἰσθήσεων, 

βδηδι5. οηἶπι ἱπίουργοϊοβ δος ΠΠΠΕΐΪ του ἧπ ΘΑΡΙΐο, 
ἰδηατια πη 10 ΤΟΘ, 1106 Δ] τιβιι5. ποροδβασίοϑ οἱ [δλοῖϊ 
οἱ σΟἸ]οοδ 1 βιιπΐ, τὸ δὲ ΤιΠΠ1π5 1. ΠΠ 46 Ν: Ὦ. εἱ ῬΊαῖο ς ν τ Ἔ 1ηΠ ΤΊχηιοΟ κεφαλὴν νοςαὶ τοῦ ϑειοτάτου κοὴὶ ἱερωτάτου οἴκησιν. 

Ῥεο. ΧΧχΧν. 

Ἡερινέου)] πλωτῆρος, ΤΗΙονα. οἱ ΤΙ. ῬΟΗ͂, 8415: 
περίνεως, τοὺς περιττοὺς τῇ νηΐ ἐπιβάτας, οἷον δούλους. 

Ὅ τοίμαρχος.) ἸὩ,Ἔσομάθη τοίχαρχος, τὶ οἰποπάστι 
ΟΥ̓ 1115511}}1158. 1ο. σοάαοιι δα ΠΠππᾷ ΒΙΔΠΟΙῚ5 ΘΡΊ τ δι] Π1ἃ-- 

ἰαχτ! 1. 1. Αἥπι80]. ὁ. ΣΧ ΧΠΙΗΙ.: 



ἀν ΑΕ ΕΙΣ 1 8.1. ΤΩ 

Μὴ ϑάμβει χρεμέϑοντα, καὶ ἐν ποσὶ λὰξ πατέοντα 

Ἰοίχους., οἷο. 

᾿ Τοίχαρχος ΟἸΟΙΙαΥ Ἰαΐουι παν 185 ῬΥΔΟροβείτ5. ῬΟΙΠιχ 1. 1.: 

ὃ δὲ τοίχαοχος λέγοιτ᾽ ἂν ναὶ τοίχων ἄρχων. Τάδηιν: ὀγνομάσαις 

δ᾽ ἂν τοῖχον εὐώνυμον κοὶ δεξιόν. 
Ό 

Ρας. ΧΧΧΥ͂Ι. 

Εἰ δέ τις ἔτι μελήσειε τὴν κεφαλήν.) ΒοΥΙΡΟΠπ άπ: ἐπιμες 

λήσειε. 

Ῥασ. ΧΧΧΥΠ. 

Καὶ γὼρ οἱ ὦμοι ἀδελφοί εἶσιν ἀλλήλων, 8:16 ἴρ86. 580. 

ἈΧΥΠΙ. καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ ἀδελφοί εἰσιν ἀλλήλων, 

᾿Αμελέστεσον γὰρ διάγουσι γυναῖκες καὶ δασύνοντοι, ἐπειδὰν μὴ 

παρῇ δὲ δὴ δον δεν ὰ σώματα, ΑΥ̓́ΘΟΡ. 1. .: ρμαγίροη ἐΐίαγνν 

φΟΡῬοΥγῖ5 ρῶν" ψιέατι δϑοῖιβ Κδηιζθισν δὲ δοϑοΐοι ργοίίοῦρ 

εἰ πούπέγν δοίοέ αρῳφιῖγεῦθ ΦΟΠ ΓΤ, δαῆν ἐογοΐογϑ αὖ ἐποτι-- 

γα ἐδεγαί. {ποὶξ διέριθγο αφίδεην ρειγέογεηι, δὲ ἐπ 5ρ6- 

εἴπ, ἐθρίϑαγὲ ποπεάίμη εἰμγὶ αἰψε ϑέἐγιοιβ ριηιδίοη ἐδ. 

ἈΠ ΠΟΥ ἀΡρβομπίο ὙἼγῸ 6τπ|881 ἄρον ΠΟ] τι5. ον εβοῖῖ, Ονά. 

ΤῊ Αὐτοῦ 6 ΨΗΠ).: 

Αογὰ ΠΙ6ΠῈ τιϑῖι: νοϑὶϊς ΒΟμα 4ιδοῦις παΡοτὶ: 

(ἀποβοιηΐ πυρὶ ἰεοΐα τ ] εἴα βιία: 

ἘοΥτηα, πἰδὶ δαἀχια5, πι|}]Ὸὁ Ἂχογοοηΐθ 86- 

πο 8011, 

(α]].: ἴὉε νἱάτια 1 πτιάο νι8 πιὰ ΠαΒΟ [ΠῚ ΡΟ 

Ναπατάχα 586. Θχ(ο Πἴ, πππαπᾶμη ταϊΐοπι οάἀποαδΐ 

Ἔνϑηι, οἷο. 

Μαζοὶ μείζονες κτημάτων ἐπίκτησιν σημαίνουσι. Οογος 

τηδιηπιοξα Γ,πουοίϊο 1. ΕΥ̓. οἱ ὐπὸ). 1. Π|. εἰ 1. Μηιμῖ- 

τὸ ΕΘΠΟ ἘΡΙ βία Ὠ]ΔΗ.1}18. 1118. ΘΕ ἘΡΟΤΊΡτι5. εχϑίχας 

εἴα. σοαπο Βαριΐα ἴῃ πιιμλ18. Π}}}7115. ΘΟ Π1[Πι}. 
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Ῥᾶσ. ΚΧΧΥΠΙ: σ͵ 

Χεῖρες εὔτονοι ναὶ καλοὶ -ττ λήψεως ποριζυμένοις.] Αγϑῖο-- 

ἴε165.1. ΕΝ. ἐς ρῬαγέριιβ ἀππηα]. ο. Χο: ᾿Αναξαγόρας μὲν 

οὖν φετι, διὰ τὸ χεῖρας ἔχειν, ᾧρονιμώτατον εἶνη τῶν Φώων τὸ 

ἄνθρωπον. εὔλογον δὲ, διὰ τὸ φρονιμώτατον εἶν! τῶν Φώων. χεῖς- 

φὰς ἔχειν" τοῦ λαμβάνειν γὰρ χεῖρες ὄργανόν εἶσι. ἸοΙ(ΟΥΙ 5 

ἮΠ5ρ4]." Οτὶρ. 1. ΧῚ, ὁ. 1.: Μαπῖεβ ατοία, χμοΐ 5:1 {ο- 

:π|ι8 ΘΟΥΡΟΡΙ8. ηυμιδ. ἤρδα οπίσν οὐδιεγν ογὲ γεϊιϑέγαξ, 

ἔρδα ορογαίμ7) ΟἸΏΠΩ αἰφιο εϊδρεμδαέ; ρμογ θαην ἀοοὲρί-- 

γηυ1ὲ5 εἰ οἰαηιδ. 

Ἔμστι δὲ παλαιὰ διαίρεσις ἀληϑὴς ἤδη.}] δᾶπὶ ἀἰν θ᾽ πο ηἢ 

ἀπϑιππανῖ α. ἢ]. 

Κοιν δὲ ἀμφότεροι αἱ χεῖρες σημαίνουσι τέχνας. Αγτιϑίο- 

ἴοῖο5 1. 1Υ. ἀθ μασι. ἀμῖ1η4].: ἡ δὲ χεὶρ ἔοικεν εἶνοι “οὐχ, ἕν 

ὄργανον, ἀλλὰ πολλά, ἔστι γὰρ ὡςπερεὶ ὄργανον πρὸ ὀργάνων, τῷ 

οὖν πλείστας δυναμένῳ δέξασϑοη τέχνας. τὸ ἐπὶ πλεῖστα τῶν ὀργά- 

νῶν χρήσιμον τὴν χεῖρα ἀπέδωκεν αὶ φύσις. ἴμ86 Αὐτομα. 51|- 

Ῥγὰν το ΧΎΝοε ἐγεῦθερ δὲ σὴ πράξεις εἴρηντοι. Οἷο. 1. Π. (ο 

Ν. 2.: ὁμαην τ 7 αρίαϑ. φιατπμθ πιείζαχτγν αμην 

γυϊηδίγας πεαητι8. παΐπιγα ἡοιπΐηὶ οθαΐε 2 οὐ Ῥαῖῦ]ο ροϑί: 

Ζαπν φῬότο ορεγένιηδ Πορυΐμτην, ἐα 68, πιαιιετι5 οὐδὲ οέζαηο 

Ψαγίοίας ἱπροχιέτιγ οὐ οορία. Ῥοϊίαχ 1. 1Π|.: γαὶ τοὺς Ἰἰδαί- 

ους δακτύλους κεκλῆσϑοι λέγουσιν' οἱ μὲν κατὰ τὸν ἀριῶμὸν, ὅτε 

πέντε" οἱ δὲ κατὰ τὸ τῇ ῥέα πάνυ ὑπουργεῖν" ὅτι χαὶ οἱ τῆς χει- 

οὺς δάντυλοι τεχνῖτοή τε χκοὶ πάντων ἐργάτοη. 5001. ΑΥΊΒΈΟΡΕ, 

δα Π|π4 οχ Ανίριιβ: τί δῆτα πόδες οὐκ ἂν ἐργασαίατο; -τ- 

παρὰ τήν παροιμίαν, Ἰηάτῖ, τί δῆτα χεῖρες οὐκ ἂν ἐργασαίατο: 

Δαπο}». 1. 1ΠΠ1.: πιάσει χπϊπδίγα8 Ο ΘΟ, 771, Αγ οιεζδ,, εἶτ 

οἰκο, οὐ οπδίξογιεην πιο ἐἰϊέαίο ἐγαοίαῤϊἠο5. ΤΪΟΡάΡΟ] 19 τπ 

ἩΠογοσῖ. ; ἄνθρωπον Φιλοκτίστην βουλόμενοι σημῆναι, χεῖρα ἀνθρώπου 

γράφουσιν" αὕτη γὰρ ποιεῖ πάντα τὰ κτίσματα. ἰδιάοτνιι5, ΟΥ̓, 

ΧΙ]1.: αὐιιῖρο πάππε οἰἦαην αὐ 1.6] αγέζζοι, τιτιαΐα δέ τια-- 

γυῖι5 ργοίζιγη, αἰἰούπι5. Μὶ δὶ]. 1... Αοπ.: 



Β 

ΑἸ ΑΙ ΜΤΏΣ ΕΣ 1. Ὥ7 

Οὐιαῖϊο χαδητ5 δἀάιια! ΟΌΟΥΙ ἐἰσοι8. - 

ΦΟΥνἰτ5: ἡ) 5, νοΐ ἀγέϊμοῖδ,, τοί αγ ρϑα. Μααν]. 

εὐνῦ ορίσυ. 1, Χ.: 

Ῥοοιΐα Μοηΐοντοα ποθι] αἴ τα πι. 

δίς Ῥχορεοχῖ. τὸ 5110. ΠΟΥ Ώ,18 : 

ϑῖνο ΘΡοΟΤΟ οχδοίαρ 8011 Π18 515 ΔΟΥΘ ΠΊΔΗΤΙ8. 

Ἄασγο 1. ΙΝ. 4 Τ,. Τ,.: καθ πιάχν ἡοία διέ, αἰδοαην 

εἴο νοι, εἷ τοδέϊειε, εἷδ ἐποδίγζεπιοηίο, δέ δὲ φμΐώ αἰμε 

τξχοίτι)" ἢδ αρέτπηι. Ἰάσονα: φηοεί πιάπτρ γαοίπιπε ογαΐ, 6ἔ 

αἰαέμσν ργο 60, ταδητρνοίπισι, ὦ ὑπαηεδιι5 δὲ μγρέϊο. 

ΟἸοββασίπιμι: χειρῶν μισϑὸς, σιαττ ρηοίτπ. ἸΤίεην: «2 7απτε-: 

Ῥγδίδιεηη, χειροδόσιον. 'ΓΟΥΓΠΠ Πα ΠῚ οἰϊδιη. Ἰοῦῖ5. εἶδ ΟΡοΥῚ- 

λὰ5. τα ]Πσοπάτι5 δὲ, 10. ἄἀο Τ4ο]ο]αίγα ο. Μ΄: φειτνείογυ 

»αοροορέβϑδθ αἰϊοιέμπέ δϑοτεη εν ην διδίετν δαογρίμη,, πὲ πταμΐ-- 

ὧτι5. τειυτεδφιείδτεθ ορογιδέτεγ' (εἶ τ'ἐοίεηυ. δὲ ἄοὸ ρῥγαροορέμην 

αὖ ογηγυίιι5. πυσηιέδιεδ. οὐδενί, 17), ογϑείο οὐ 7λεγ 65. ὑαέπμοα-- 

γὲοβ πιχιτόμδ δμῖ8 φίροῦθ; οέ ἴρθοβ ἑαίγοιθβ πιαπίὦτεϑ 

αφ 6786 {πὸ τῖρανί. ἐΐοην γαΐδα» θα τἐἐψιιθ πογν ρθαϊδει5. δι 

πεατιδειδ ορονανὲ τραΐως ἐϊέέογαβ. ἐβένου τ ΈγῸ ποι; πιώ-- 

πἰδιι5 δοϊέα, δο ἐοίί5. πιορεγὲς τήοίμν οἰαφογαγο. 

Χειρόγραφα δὲ ὅτι καὶ αὐτὰ χεῖρες λέγοντοι.)] ϑιυιϊ4αβ: χεῖς 

ρα, τὸ χειρόγραφον. Τι]. Ῥο]Ίιχ' 1. 11.: Ὑπερίδης δὲ ἐν τῷ 

ὑπὲρ Λυκόφρονος, καὶ τὲ ὑπὸ τῶν πολλῶν ὀνομαδόμενον χειρόγρα- 

ῴον, χεῖρα ὠνόμασεν εἰπὼν. οὔτε τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα δυνατὸν ἀρνή- 

σάσϑοα. ἋΟἱο. }. ΝῊ. Ἐριδί. κα Αἰτῖο.: “εκ ἐαϊϊδ πρβαχμι 

απιαύαπιν, φιοο ἑαην ρῇοῸρε αρορείορύαέ αὖ βἰπεβἐἐεεείπ οι 

ἔμαθ: ἐξέίογ6 ημαπτηγυ πον αἀπναασπ, φιία ἐπαϊοαθαξ ἐδ 

ποῦν τ'αΐογο. Ἰάοια: ιϑέαζίιθ ἀροῦν ῖέ πιαχιτεν δὲ 8 9.017) 

διέ. 510 οἱ ἀρτα Πρ Ιϑοομβι]ο8᾽, 18 18, ΡΓῸ ΟΠ] 0- 

σγαρμο 1. ΧΥ. 19. ἀὸ Ῥυοβαδίομιβιβ. οἱ πποίδίογιι ππα-- 

Ἠτι5., ΤῸ πιρίαίονια ραρσίπα 1. 1, 46 χπηοῖαίι5. οἱ θριὰ. 1. 

ΧἼ, Οοή. 

᾿Επεὶ μὴ ἄνευ τούτων.) ϑουίρο: ἐπειδὴ ἄνευ τὶ 



Ὧ8 ΒΙΘΛΑΙΤΙΣ ΝΟΤΑἘ 

Δάγους δὲ, ἐπεὶ ὅμα τοῖς λόγοις σὴ χεῖρες κινοῦνται, ἙἘΤοΥα- 

ῬΟΙῚΟ Πογορ!. ἈΧΧΨΠΗ.: τὸ λέγειν σημοήνοντες, γλῶσσαν γαὶ 

χεῖρυ ὑποκάτω γράφουσι. τῇ μὲν γλώσσῃ, τὰ πρωτεῖα τοῦ λόγου 

φέρειν δεδωκοτες" τῇ δὲ χειρὶ, ὡς τὰ τῆς γλώσσης βουλήματα 

ἀνύουσιν, τὰ δεύτερα. Ῥοβδηπΐ οἰϊδι) ΤΟΙΟΣΥῚ δα πιθηΐοηι 

ΑΥ ΘΙ] ΟΥἹ δὰ {πᾶ ἐο σοβίι υποίογος ἱγαάπηΐ, ντθαίαν 

Οὐ 5 Ἐ οΥ τιπδίϊαπτι5 580 ἥποιῃ 1. 11]. 

Ῥασ. ΧΧΧΙΧ, 

᾿ “ 
Οὐχέτι γὰρ περὶ τὰ ἔῤγα τριβομένων -το τρίχας ἀναφυνου. ἢ 

ῬΕ]Π5. 4π86. Τσοα]]αι δ, ἀεπβῖοῦ ἐδ; τἄθοημιο πος ρί- 
- . . . . - 3 

1ο5. επί |. ΗΠρΡοογαίθβ 110. ἄς παίπιγα ριιθυῖ: σημεῖον δὲ 
μὲ . » 9 μ᾿ - Ἢ ᾿ ,ὔ ε ᾿" 
τι ἐν τοῖσι ἀραιοτάτοισι τής ἐπιδεομίδος φύοντοι οἡ τρίχες. εἰ τις 

ἐθέλοι ἐπικαῦσωι τὴν ἐπιδερμίδα, καὶ φλυκταίναν μόνον ποιῆσοι ναὴ 
δ»: ᾿ Οὐ νὰ ᾿ Ν " δον " 
υγιήνοι, ) πυκνή γενομένη ἡὶ ἐπιδερμὶς κατὰ τὴν οὐλήν τὰς τρίχας 

οὐκ ἐκφύσετοι. 

ῬΆσι ἘΝ ΤΩ 

-Ο- λα φυ 
Δεινὸν δὲ πᾶσι τὸ ὑπό τινος κατανοεῖσϑι τὰ σπλάγχνα" 

πραγμάτων γὰρ πονηρῶν ναὶ δικῶν ἐπαγωγὸν σημαίνει, ναὶ τὰ κρυ- 

στὰ ἐλέγχει.) Ἡοοντιπι νΊβοοσὰ πηάατὶ 4] οΠητι5, οὐ ἱπίϊππα 

οἱ βϑογείαᾷ πϑσοί στ ὩΡΟΓΙΠΐπΥ. οἱ οατιϑδ8θ ψ βοογ ἃ 

αἰχιὶ Με ΤῊ1]. 1. Π. 4ο Οταῖ.: λαθο «τίοην ἐπ εἰϊοοχιάο 

Τιοτν, οι γι δ θο 5. αἰϊμσιαίθ ψιεαογοηοᾳα ; δοά ὁ ἐρϑδί8. Ῥίβοογῃτ 

ῥμ8 φαιι5846 οιειογιείας 5111. 

Ἢ καρδίᾳ γυναῖκα σημαίνει ἀνδρὸς ἰδόντος, ἄνδρα -το τὼ 

σνεῦμα.] ῬΊ]1η. 1. ΧΙ, οαρ. ΧΧΧΥΠΙ.: οογ ργέμια ἀοπιοί-- 

δία ἐπυγα 856 αππο οέ δαπομίπὶ ργαρῦοί. ἩΠρρΡοογαΐοβ 

10. περὸ σαρκῶν: πνεῦμα κἡὶ καρδίη ἔχει ϑερμὴ ἐοῦσα μάλιστα 

σῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, 

Χολὴ δὲ τὸν χυμὸν καὶ χρήματα] Τ5ϊάοτιι5 Οτῖσ. ΧΕ: 

{εἰ ἀαρροίαξμπν χιιοιῖ οἱέ ψοϊιοιίμθ οοϑίατιϑ ἡπεέπιόγοην σι 

ψοσαέΐτι)" ὑί[ὲ8. 

Κοιλίχ δανειστὰς σημαίνει, ἐπεὶ ---- ἀναιτεῖ τροφάς. ΜΘπΐοΥ 

0851 ογθάϊουν, οχὶδσιῖ πος ποσὰ ραΐιν, ΡΗη. 1. ἈΚ ΧΎ. 



ΑἸ ἈΒΟΡΕ Μ1)|9.. ΔΒ. 11. ῷ 

ς. ΠΠ.: “ρτεὲ5 ρεδϑέγασεην σοῦ ρορέην ταδὶ ἰημδίαξ ξ΄ 078-- 

ἰἰξον", εἰ δαθρὲμα εἶδ αρροῤαί. δαίο ἐμματερία σορεξέν: 

ἄμμο, παριραίμν αὐ λαβὼν: Δμῖς ργογιαιείς Ῥάδα ὀαφιιῖς 

γιέ. δὲ πέπιο νιίαίξεηυν εἶμ «εοίδπηέ οομϑδιργιτνα ἐοΐῶ. 

“7οεωμϊαίε. ἷ 

τὸ αἰδοῖον ἔοικε γονεῦσι" ἐπεὶ ---- λόγον] ἈΜΙΟΥΕΪα]. ράγθιι-- 

ει οχἠπίτ νοοραΐ, 1. ΧῚ. ορίρυ. ΧΥῚ.: 

Νεο ῬΡὸῦ ΟἸγοα ἴπ5. ἸΟΘ Δ Ώ1π|}" 11]. 

Ἐχ ἃ πΑΒΟΙΠΤ1 ΟΠ 111 ῬΑγ θη, 

Οὐ. βαποίτι5 Ντιπλα πη 14} νοσαθαί, 

᾿Αδελφοῖς δὲ καὶ παισὶ τοῖς καϑ᾿ αἷμα προφήκουσιν,} δοχὶς- 
ΕΑ λ 

γῊο;: χοφὶ πᾶσι τ. καϑ' αἱ, πρ. 

Ῥὰαρ. ΧΙ. 

Διὸ ἀνδρίᾳ πρός τινῶν καλεῖτοι.) ϑυϊά4α5: καλείτοη δὲ πρός 

τινων ἀνδρία χοὶ τὸ αἰδοῖον. δ᾽Ά᾽ο Μααν Ά]1, νι1|45, 1. ΓΧ, 

Ἔρ15. ΥὙΠΠ.: 

ρΙ 14115. ἀαπηπα τποογοΐ ορορίδο. 

φἰ ΑνηοΡ. 1. Α΄. Ζιερ έαίο ρζωπογὶδ νίδα διεχεῖέ αηγεῆς 

μιξέλογοα. ὅις οἴϊαπι τἰρεία. 

Εἶδον δὲ γοὶ ἐν Κυλλήνῃ --- φυσικῷ. Ῥατῖδαμ. στ ἤποπι 

ΠΟΙ αοοντμη: ϑεῶν δὲ ἱερὰ ἐν Κυλλήνῃ ᾿Ασκληπίου, τὸ δὲ ᾿Αφρο- 

δίτης ἐστί, τοῦ Ἕ» μοῦ δὲ τὸ ἄγαλμα, ὃν οἱ ταύτῃ περισσῶς σέβου- 

σιν, ὀρϑόν ἐστι αἰδοῖον ἐπὶ τοῦ βάϑρου. παίαταϊοιη νογὸ οἰη- 

δοηάαο Πυππϑυιο 1 5ἰαίπαθ γαϊ πο. ἡ ΑΥ̓ΤΟ ἄοΟΥ. 

1ηππ|. Ῥοπο ΟΧρ]Ιοαὶ Ῥιπΐαροϊ. 1. εἰ πρεσβυτ. πολιτεύτ, οχ-- 

Τρ πλ 18. ψΕυΡὶο: διὸ καὶ τῶν “Ἑρμῶν τοὺς πρεσβυτέρους, ἄχειρας 
ΓΕ ἄποδας, ἐντεταμένους δὲ τοῖς μορίοις δημιουργοῦσιν, αἰνιττόμενοι 

τῶν γερόντων ἐλάχιστα δεῖσϑωι διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούντων, ἐ22 

τὸν λόγον ἐνεργὸν ὡς προζήκει κοὴ γόνιμον ἔχωσι, ῬΠθχηπίσας. [πὰ 

ΔΙογοισῖο: ἄχειρ δὲ κοὶ ἄπους, ἐπεὶ οὔτε ποδῶν οὔτε χειρῶν δεΐτοι 

πρὸς τὸ ἀνύειν τὸ προκείμενον αὐτῷ, οἱ δὲ ἀῤχαῖοι, τοὺς μὲν πρε- 
Ζ Α -" “Τα - ᾽ Α » Α ΞΙ Ἢ 

σβυτέρους κοη γεννῶντας τῶν Ἑρμῶν, ὀρθὰ ἐποίουν τὰ αἰδοῆς ἔχογ- 
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Ν Α Χ ΄ - σ 
τὰς, τοὺς δὲ νεωτέρους κοὶ ἀγενείους, ἀνειμένους, παριστῶντες ὅτι 
ϑ δ , Ὁ « "ἢ ,ὔ , ᾿ ἄς ΟΣ 
ἐν τοῖς προβεβήκοσι ταις ἡλικίψις γονιμος ὃ λόγος κοη τέλειός ἐστιν, 

" ,ὔ ΟἹ Ἷ “ «-᾿ 

Ὅτε μήδεα καλεῖτοι τὸ βουλεύματα καὶ τὸ αἰδοῖον. ϑυ]45: 
͵ ᾿ ΕἸΒΟΝ Ὁ δ Ρ ᾿ Ξ 

- Μήδεα τὰ βουλεύματα καὶ τὰ αἰδοῖα, ἴθ νοΐονρυ5 ΟἹοβδὶθ πὶ 

ΒΟΥΙΡΙ παν: Μηδεία, ποιίοία,, Ἰεσοπάπιηα : Μήδεα,, ηρμία. 
. . 7ᾳ. - . ΄ 

ΟΔΥΩ 1Π, 115. ἰοριασ: Μήδεα, ἐεδίϊοιμῖξ, ρμάεπα. ΜΘ ητιϑ 
᾿ 

Φιλομηδὴς, ὅτι μηδέων ἐξεφοίάνθη,, τι αἰ ἘΓοϑΙοα, ἴῃ ΤΊΘοροι. 

Ἠοιποῦι5 ΠΙαά. Τὶ δοποϊαβίοβ: φιλομειδὴς, ἡ φιλογελως καὶ 

ἱλωρὰ καϑ᾿ “ὁμηρον᾽ κατὰ δὲ Ἡσίοδον, ὅτι μηδέων ἐξεφαάνθη, ὅ 

ἐστι τῶν αἰδοίω. ιάοαίι» (ἰομηοηβ Αἰοχαμπάχ. ἴῃ Ῥχο- 

ἐγορίϊοο. 

κε - “ἢ Ὑ “ , ΄ , 
Αἰδοῖον ἀναγκαιον καλεῖτοι,) κοή τῆς ἄναγγης ἐστὶ σύμβολον. 

1ρ56 Αὐτομάον. ς. ΤΧ Υ.; κοὶ οὕτω συμβήσετοη τοῦ ἀνδρὸς 

χὸ ἀναγκαῖον" τοῦτο γὰρ καὶ τὸ αἰδοῖον καλεῖτοι, δτιιαδ: ᾿Αναγε- 

χαῖον) οὕτω κολεῖτοη τὸ αἰδοῖον, ἐπεὶ τῆς ἀνάγκης ἐστὶ συμβόλαιον. 

οἱ δὲ πρὸς ἀλκὴν ἐτράποντο ἐκ τοῦ ἀναγκαίου, ἀντὶ τοῦ δὲ ἀνάγ- 

κης. ἸἸσαῖος δὲ ἀναγκαῖον τὸ δεσμωτήριον καλεῖ. 

Αἰδὼς γὰρ καὶ ἐπιτιμία καλεῖτοι τὸ αἰδοῖον] Αἰδοῖα ΤιΔΙ1ηὶ 

νοοραηΐ, Ρπάομάα., οἱ νογομάα βῖνο γενεγεπάα ἄὐπορ. 

1. Ὗο: οὐϊοοίαπέμγιέθ ραγέοδ {ζζαθ, φιίαδ ρμιεείον" Θολητέ-- 

γηδ αὐδοοχιείεγο, ἡμαβ παϊιιγαζία τ᾿ Θοισαΐαθ ἔθ διϑεέ; 

7μα8 1716)" (1765 οαδίωβ δίπθ τοΐα ποίβ δδέ, ὧὸ δ{10 

Δονγιογθτε5 αρρεοίαγο ργαργαίίδ. φιίάπαπε, φιώθδο,, δρεοία-- 

ομὐἶτ 9 φιιῖεί ἦν ρει ογι5 γορεγοπαίδῳιθ ζδαϊδοηιῖδ, φεοα 

“Ἰιμιϊιοὲ βόχι5 ἴλεασι, αἰψιθ οοχιϑέπυξ γον ηεαίαπι, πιθη 7Ὸ 

2: ααεἰρείγαΐίοτοην οοπ ογίογοί ᾽ Νὶ οἴπι8 Ο]οββϑαχπι: αἰδοῖον, 

Ῥειαϊδληνογυί τε}, φιμεζογιεἔϊενη »2067)68. 

Καὶ ἀνθ᾽ ἑνὸς ὀνόματος τρία ἔσχε.) Απϑομίπ5 ἴῃ ΟΥΡΒο: 

-- ἰτἴὰ πομληα ΠΟΡΙ ΠΟΥ. ᾿ 

αν 115. 88: Ὑ: -ἶἶν απ παπι παρε ὰ5. ἸΥ1ὰ ΠΟΠΙ]1Π8. 

Μόνον δ᾽ ἐπιάλεο; γενόμενοι τοῖς πλουσίοις ἀηδεῖς,7ὺ Τιοροη- 

εἶπ πὸ ομοημάανη [85. (ἀβαθομι8: μόνον δὲ πιάλεοι γι Ἴ6Ο 

ἀπ ΔἸ Ο1|5. ΤΠ ΓΟΥ̓ΡΤΟΒ5. 
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Ῥασ, ΧΊΩΙ. 

Καὶ γὰρ ὃ κάλαμος γόνυ τε ἔχει κοὶ σύριγξ γίνετοι.} Μο- 

ἐὰ5 ΟἹοβϑδαγίιιηι: συρίγγιον τὸ ἕλκος, 7οίμία. ΟὐΥα, (ΠοἸβιι 

1, ΝΟ: ἑα πορηδγν ὁδί μίφογἐ αἰΐζο, ατιοεϑέο,, οαίοδο. ῬΊΙΩ. 

1: ΚΧΥ. ο. ΧΙ]: μοικίαθ φοψιθ ἐμὲ ΟΥΤΙ, ραν έθ 867) ρτι7 

γνοζίϊοογαεν οἰδο ππαίθ δοοίδδ οογρογίῦπδ. Οὐνγη. Νοροβ 

ἴῃ '. Ῥουρομῖο Αἰἰίοο: σεδίΐο ἐαπέα τίς πιογδὲ {πν τργυτι)70 

διχξοδί ἐγετέγπι Ρ᾽ΌΥΙρεδ, πὸ ΘΥΕ»ΕΠῸ {6076 μὲ) ἐμγπῦος 

ϑέμίαθ μερὶς γι ρογοπζ. Ἐχϑίαὶ ἀρᾷ Η!ρροογαΐοιῃ 

Του περὶ συρίγγων, 

Πλείοσι γὰρ ποσὺν χρήσετοῃ τῆς νεῶς ἐρεσσομένης.]7 τα γ68 

ἀμϑίαν Ὑου 1111 λυ {Ἰσταο, ΤΟ ΘΟΡ τοι: 

Ὗ -- -οἡ δὲ παρϑενοκτόνον ϑέτιν 

᾿Ιουλόπεξοι ϑεῖνον εὐῶπες σπάϑαις. 

Ἡοι ον τι5. ΠΕΥ ΟΠ ποντοπόρον νοοαί. Ροΐΐιχ 1, 1: λέγοις δ᾽ 

ἂν τὰς; ναῦς, καὶ πορεῖα ϑαλάττια κοὴ ὀχήματα. ΠἸΗλΪ τ ΤΟΙ 

4881 Ῥ ά Πυ18. ΠΑΥῚ5. σαι {π|}, Θδὲ Ὑ ΘΙ 1 δαπ5. ΠΙρποιιβ, 

Ῥ]αιίιις. Ἐτιίοπίο: 

ΝΟΠΙΡΟ διὸ ἸΙΡΏΘΟ ῬΟΥ ψ185 σαδγοα5 

Ἐ5ι15. νοοΐδο. 

Ῥαϊδορμαΐι5. ἴῃ. ΒΟ] ορ πομίο Ῥοσαβι ΠΟΠ οαπὶ βοᾶ 

αν ΘΙ ΠΟΙΉΘΙ. ἤΠΠ1586 Αἰ: πλοῖον κατασκευάσας μακρὸν, ἐληΐδε- 

τοιτὰ παραϑαλάσσια χωρία, ὀνομα δὲ ἣν τῷ πλοίῳ πήγασος, ὡς 
ἃ “ “ - ) "] ΕΣ "» -.λ . “- , 

καὶ νῦν εμῶστον τῶν πλοιῶν ονομῶ εχει. μαᾶλλὸν ὁξε ὁοκεί πλοίῳ, 

ἢ ἵππῳ ὕνομα εἴνοι πήγασος, Ἰ΄6πι, “πὶ σαΐσο Ῥο]ορὶβ. ὀατι5 

τοῖσιν. παν θμν {Π|856 ἀἀΠγηιαί: ῥητέον οὖν, ὅτι Πέλοψ ἦλθεν 

ἔχων πλοῖον" ἐγέγραπτο δὲ ἐπὶ τοῦ πλοίου, ἵπποι ὑπόπτεροι. 

Συνέβη αὐτῷ εἷς ἀντλίαν καταδικασθήνου,) ΟΡ βούνανευδ 

ἥτιπς Ἰοοῖ σνἰρὶ ἀοοἐβ5)}} 185. (ὐαϑαιρ. Απϊπιαίν. ἴῃ 

νάπαι}. οὐν  Τρβῖι8. 1. 11. Ῥ]οοῖου. ο. ΧΥ. δ 1Ππὰ 

ϑείοέοη. ἄπ Ἔν. ο. 10: ππὸ ἐπ ἤϊδ ὀφιεοϑίγιίβ ογαμιϊς τῖγο, 

εἰ ἐπ αὐὐέζίαην οοπαοιππαίο. «πὶ Ἰοσῖι8. 510. Οἰτπν 6 τ δίθν 1), 

1. ἃ τπᾶσπὺ 1Π| 0. ασΠμοΡθο ομγομαίιϊβ. {ποταῖς 1. ΧΊΥ, 

᾿Αάνουβ. ες. ΧΥΙ͂Ι. 

χε ῖἱ 
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Ῥασ. ΧΙΊ471|. 

Θᾶττον γὲρ κοὶ αἷς εἰπεῖν ἐκ πυρὸς ἁρπάφουσ, τὰ σκέλη. 

ἸΤαἀ1ι «ὦ Ραγοοιηΐαιπ,, ὡς διὰ πυρὸς σώξεσθου. ΟΠνγβοβίο- 

γη1|5 Ῥαποσύτιοο ΤΧ. 4ο 58. Βενπῖοο οἱ Ῥγοβάοοσο: ἕν γὰρ 
, ΄φ ν Ὶ τσ ᾿ ᾿ - -" 

μόνον σπουδάζουσιν, ὅπως τὸ σῶμα τὸ εαὐτῶν προεξαρπάσωσι τῆς 

φλογὸς κοὶ τὸν τοῦ πυρὸς φράσωσι δρέμον μετὰ πολλῆς ἐπιόντα 

σῆς τρωαχύτγτος. 

νῶτα, δὲ κοὶ τὰ ὀπίσθια Πλούτωνος καλοῦσιν ἴδια] ὨδΙη 

ἦπ αἰ νΊβίοπο ῬΑ ΤΊ ΟΠ ἴον! Ρ]ασαμι οὐἹθηίαϊοιμ, Ε]πίομα 

δοοϊομπία!οη ΟΡ ΚΣ Ί556. Τα τ] δηίτι). 

ΤῬασ ΧΊΥ͂Υ. 

᾿Αεὶ δ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέϑοντοι.) ΤΤΟΙΠΟΙῚ νοΥ- 

διι5 Παά. δ. Ἰάομπι Οὐγ885. Η.: Ἐρξέμεν᾽ ἀεὶ γάρ τε νεώτεροι 

ἀφραδέουσιν. 

Ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ οἰκουροῦσιν οὐ γυναῖκες. 1). Ῥαιμ]. 

ἜΡ. δα 'ΤΙῖ. πη] ]εγῈ8. ὁ880. ντ]ῖ οἰκουροὺς, ἀγαϑάς, ὑὕὑποτασσα- 

μένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσι. ΠΟΥ οἰκουρὸν 6556. ΟΡΟΥίΟΤ 

βιραϊῃοαραῖ ΡΠ 165. ῬῈΓ τοδί πάπποι ἀομη ρον ἤδη. ΘΙ ον - 

ἔπῚ ΟΠΪΠῚ ΠΟΥ 615 ΟΡΕτα ἰὔγαπια ΨοΠι5. ἢ τῷ ἑἕτέρῳ 

ποδὶ ἐπὶ χελώνης βέβηκε, τι γεΐοτί Ῥαϊιδαη. Πξεῖίαο. Τ|.: τὴν 

λείων δ φειβίας ᾿Αφροδίτην ἐποίησε χελώνην πατοῦσαν, οἰκουρίας 

σύμβολον ταῖς γυναιξὶ κοὶ σιωπῆς. Ιάροσιιο ῬΙΆΤΟ]τι5. ἐν γα- 

μικ. παραγγέλμ. τηο}}56 {π|5586. αἷὰό ΔΟΡΥΡΕΠ5. τ] 6. 1}}115 

οαϊοοὶς πόὰ τϊ: ταῖς αἰγυπτίαις ὑποδήμασι χρῆσϑου πάτριον οὐκ 

ἣν, ἕπως ἐν οἴκῳ διημερεύσωσι. Τιγῖ6}" ῬΟΥΒΟΠα5. ΘΟΠΙοα5 ποίαξ 

Ἐμ] 5. ῬοΠΠππχ οἰκουρὸν γραΐδιον. 

ρερ: ΧΤνΣ 

Ξιδηρέους γὰρ λέγομεν τοὺς πολλὰ κακὰ ὑπομένοντας. 851τ|1- 

ἄδ5: Σιδηροῦς ὥνθρωπος, κοὶ πολλὰ ὑπομένων κακά, ΑπΠραΐεῦ 

1, Τ᾿ Απίμο].: 

ταύρου βαϑυν τένοντα καὶ σιδαρέους 
Μ " 
Ατλᾶντος ὠμοὺς, 

Τεωργεῖν 
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- Δ 2 Διὰ -" Ἂ ’ ᾿᾽ " » - 
Γεωργεὶῖν ἡ σπείρειν ἡ ἀροτριῶν ἡ φυτεύειν ἀγαϑον τοῖς γῆήμομ 

προῃρημένοις } ΔΙαΙΓΠ ΠΟΙ ἢ ϑΥ σου λα. μα σἼ ΘΟ (πὰ 1-- 

ἴα 6556 ποΐᾶνὶ αἱ ΠΟ. }. ΧΙ, ἢ. ΡΙαΐαγοι. τὶ 
᾿ - ὡς τ ὰ , , « ᾿ ͵ 

ΤΥΔΘΟΘΡ 5. ΘΟ ΠΡΆΠθι5: ἱερωτατὸς ἐστὶν ὁ γαμήλιος σπόρος 
᾿ ὰ , ἿΞ Ρ̓ ΕἾ 

γδὴ ἀρφοτος ἐπὶ παίδων τεκνώσει. καλῶς τὴν Αφυοδίτην ὁ Σοφοκλῆς 

εὔκαρπον ΙΚκυϑέρειαν προζηγόρευσε, 

ς , . . ἧ Ξ 
Κριϑαὶ δὲ ϑυγατέρες. ἐξαμβλωματα.] 116 «]᾽ απ ἄοο850 

δι 15) 1οαὐτι ἴθαο. Οαβαιθοητιιβ. οἱ απο. σου Ἰοσοπόιηι 
“Ἵ 5" . ν" Ἅ -“΄ 

ὙΠ1ΠῚ νἱάοίαν κριϑαὶ δὲ ϑυγατέρες, ὄσπριχ δὲ ἐξαχμβλώματα, 
τως" - ᾿ “ ,ὔ 

αὐτί, «οα μλῖπτι5 ῥ]αοοΐ, κ, δὲ ϑυγατέρες κοί ἐξαμβλώματα, 

Ῥαυ. ΧΤΥ͂Ὶ. 

Ἰατροὺς δὲ ἰδεῖν χαλεπώτατον ἁπάντων] ΔίονΙΙ41. 1. ΥἹ. 

Ἐρ1ρ. 1.1}. 61 βιιιΐα πον Αμάγαρογδο: 

'ΓΔμΙ βτιθι 6 τον [15 Οατιββατ, Εἰ ατιβι πὸ, ΤΘΟ ΤΡ Ὁ 

Τὴ 50111}18 πιοαϊουη τ ον αῦ ἰἰου πιοον ἴοι. 

Χρυσοχοεῖν δὲ πανουργίας σημαίνει διὰ τὰ ὑποκείμενα τῶν Ἰῶν.] 

ΑσγΙσο5. τι ππΐιν ἀγροηίο νῖνοὸ ΤΟΥ ΟΠΙΠῚ ΠῚ ΨΌΠΟΠΟ; 

τοῦ ἢ ΡΊ Ἢ ̓ ς ΟΧΝ ΠῚ ὙΤΙ: 119} δ 7 έδιλειν 715. ΜὲΞ 

γη δ, Ομεἶτι5 ψοτηίοα, ἐζψιιογ δ ἀοέεσπιὶ αγροπέμην εἰρτέσν Ὡρ-- 

Ῥείέαίειγ", τοπϑητεην ΤΈΡΤ; ΟἸέμην. εὐθϑέ αὸ μεγγιη 12, 

νᾶδ, ρμεγηϊαπεμδ ἐαύδ εἶρα. ογπηΐα δὲ ἐπηαέαμέ Ρ»ΩΕΘΙΟΙ 

γί: τα ποτ ν αὐ 586 ἐγαλίί. ταάρο οἱ ορέΐπιθ ρει αΐξ, 

οοίογας Θέτι δογαθα ϑλϑριίεπα ογεῦγο ἐκοίαξι ἠἐοίἐἐῥῥτες ὧπ 

ταδὲδ; ἔα τἰέ8 αὐϊοδίϊα, τὰ ἔρδειν αὖ αὐῦὸ εἰῤδοθοαέ. 

Καὶ τοὺς ὑποπεπλεγμένους ὅρμους. οομ!οχ εἰ ρἐἸοαΐα πιομῖ-- 

114. 51ο 1π δα οἤϊοίπα Ὑ' αἴοάητιβ ἀριἃ Ἡ]ομτον. ΤΘΟ6}- 
͵ 

βοΐ: Πόρπας τε γναμπτάς 9᾽ ἕλικάς τε κοί ὕφμους. 

Χαλκεύειν τῷ γῆμαι βουλομένῳ ---- συμπνέουτι γάρ. Συμπ: εἴν, 

σΟΗΒρΡΙγασο: ἄδην ν 16 αἴππο Ἰάοα πὸ110. 4851. αὶ τὰ 

τηαϊΡποπῖο «πο ῬΥΈΠαρογαβ ἐπὶ ἀπιϊοι [ἰὰ σοὐ 1, τπητ}} 

6 ἀπορτιβ; νεῖ Ῥουιι5. αιοά 1) 618 ἀιι5511, 1 τιιὰ ΘΌΤηΘ 

τὰ ἀπ πᾶ. 

ς 
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Μάχιμον δὲ διὰ τὰς σφύρας, ῥχκοῦσι γάρ Ῥοϊοχαὶ Ατνίο- 

Δ ἄογτιβ π΄ Βοπᾶπι οἰΐαπι ραγίοιη ποὺ ἱπίευργθὶαυὶ. ὥςπερ 

ἂν φϑόγγοι δύο σύμφωνοι ληφθῶσι, τοῦ βαρυτέρου γίνετοῃ τὸ μέ- 

δος, οὕτω πᾶσα πρᾶξις ἐν οἰκίᾳ σωφρονούσῃ πράττετοι μὲν ὕπ᾽ ἀμφο- 

σέρων ὁμοναούντων, ἐπιφαίνει δὲ τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἡγεμονίαν ἢ καὶ 

προαίρεσιν. ΓΙαϊάγοΙ,. ἐν γαμικ, παραγγέλ. 

Ῥὰσ. ΧΤ ΝΗ: 

Φοβοῦντοη γὰρ ἅμα καὶ πονοῦσιν οἱ μανϑάνοντες.  ΑΑτιβοῃ, 

Ῥχοίχοριίοο δα ποροΐθηι Ατιβοηῖιμ: 

Τὰ ααοάιιο πὸ χποίμᾶ85, “υιδηην 15. Βοο]α ψουθοῦΦ 

μαπ} 0 

Ἱπογερεὶ, οἷο. 

Ῥγηπᾶομβ νοσο ΟἸΙΜΙΜΠ1ΔΠ1 πιοπλΐπιῃ 1. ἵ. Τηδειϊ. ογαΐου, 

ς. ΠΙ. ἴῃ αοἰαΐουν ἱπῇχηηδηη οἱ 1π|πΣ186 ΟἸΠΟΧΙΔ Π6- 

Ἅη}}} ἀοθογο πἰμχΐπλ ἰἴοοσο. (ρος Ψ67γ0 εἰϊδοεπίοθο., 1}-- 

αἰ, φικατιμίαπι οὲ γϑοερέμην 514, οὐ Οληγϑίρριιδ γιοτυ ἔηυ-- 

τοῦοί, πιυλπῖπιθ “είζην,) ψεΐα εἰρίογηθ αέψιιθ δορυϊέβ εϑδί : 

εἰ οογίο, φμοὰ οοπρεμῖέ δὲ ἀϑίαἑεην πιέεβ., ηζμγζα. 

Ῥερ. ΧΙΥΤΠΙ. 

Χρὴ γὰρ τὸν ἔφηβον ἐν τῇ χλαμύδι --τ ἀργὴν μὴ εἴνου,] 

Τλοϊεπάα ποσαίϊο. 810. πππὰ ἀρπὰ διιάδη πὸ Ἰοοι5. 1661-- 

ἕν: μάνοις δὲ ἐλευθέροις ἐφίησιν ὃ νόμος ἐφηβεύειν" ἐχρῆν δὲ τὸν 

ἔφηβον ἐν τῇ «λαμύδι τήν δεξιῶν ἔχειν ἐνειλημμένην διὰ τὸ ἀργὴν 

εἰνοη εἰς ἔργα καὶ λόγους εἰς ἐνιαυτὸν, χαὶ μὴ προϊένοη τὴν χεῖρα. 

Ἔν δήμῳ γὰς χρὴ εἴνοι τὸν ἔφηβον.) διι4ε5: ἔνδημον δὲ 

χρὴ εἰ τ. ἔ. 1ὰ τπὰπὶ ΟΡ 615. σασαὰο οὐαΐ, τἢ ῬΟΡτΪο 

ἩΔΈΧΙΠ16 σγαΐϊ! οβδοπί, Δἰγ8 δρᾶ (δε πη: 

ῬρομΘ ἃ πιοὰ χγοιηοΐα μᾶθο [Ὀγᾶν πὶ ὨΘΠΊΟΡα 

ἄοιμπο Ὁ 

Ῥαίτια, ομῖβ, 81η1015, σοπὶ!οΥ 5. ἀΡ6γὸ ὃ 

ἌΡογο ἴοοο, ρμαϊαοβίγα, βίδαιο εἰ, συμ ᾶ8115, 6. 
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᾿ « 

Καὶ εἰ μὲν ἡ χλαμὺς εἴη λευκὴ, οἴ0.7 Νοίηνιε μππς 

Ἰοσιν ἘΤα ν απ. το) 115 10. ΧῚ. Λάνουβ. ο. ΥἹ. 

; Ἐφυηβία κανων ἐστιν ὁ,ϑοῦ τινὸς χαὶ ὑγιοῦς.) ΤΠαθο οἴϊαηι 

τορουππὰν ἀριιὰ ϑυιίδιη. 

Οὐδὲ γὰρ εἰς μακρὰν ὃ ἔφηβος ἔστοι ὠνήφ.] Ἰ)οπαίτι5. ἴπ 

᾿Ἀπάτχγίαια : ἐφυβεία ρμκώσις μα7γ8 αὐοΐοδοομέίαθ, δὲ οιυΐγοα 

γιογέέαο. ϑιυῖάαβ: ἐφηβεία, νεότης, καὶ ἀχμη τῆς ἡλικίας. 

τροχὲν ἐλαύνειν. Ὑοίι5 ΟἸ]οββαυιιπ: 7 ηοολιθ γοίαθ 

Φόπιᾳ αεἰ ἐπεάάπεηα. ἐπεεζογείμνν γοία. Οταροαυπῖοππι ᾿πάαμ 

ἴα 1556 ἀορεὶ Ἤοτγαϊ. 1. ΠΠ.- αγη. οὐ. ΧΑ ΠΙ.: 

-- ποβοῖῖ απὸ γ| 15 

ἩδοΥοῦο ἸπΠσοηττι|5. ῬΤΙΟΥ, ᾿ 

Μεμπανήμο {ππεΐ Ἰππίογο ἀοοίίου, 

δον Ονάᾶθυο {πιῦθα5 ἴτοςῃο, 

δι 1᾿16}15 νοίτα 16 51}}118 4168. 

Ῥιοτοβ ἃ]δὰβ ἴσου, ἰσόομο Ἰπίονο 1πρεῖ Το οῖα8. (6- 

ἴθ. ῬΠΟΥῚΪΘΗΙ 6ΘΠ1ΠῚ ἔπ|5585 ἱπάτιπὶ ἀἰδο]αγαηὶ οἰαπλ 1δία 

Μααν 14]15 1. ΧΙΝ. ορῖσ. ΟἸΧΨΉΙ.: 

Ιπάἀποοπάα γοΐα οϑί, 488 ΠΟ 15. τι] ΠλΠΠΤ5: 

ἰϑὲθ ἰγσοοδτι8 ΡΌΘΥΙ5., αὖ ΤπῚμῚ οαηίῃτι5. δου], 

ϑϑαποη ΟΡΙσταπηπιαΐθ ἰγοῦ τι5. θ6116 ἀεριπριΐαν: 

Οαγγαΐτι5 11 ἰάχὸ ΟἿΣ ἀπιΐτ8 οὐροὸ νασαΐαγ 

Οεάαίς πἰ ἀγσπίῖθ. ορνία {να ἱτοοΒ 5. 

ΕΡΕρΡΙστι, ΌΧΙ 55..ΧΙ.: 

Τιγάϊα ἴα ἰαχὰ οβΐ, οἷο, 

(τιαμ οαἰον αγστιΐο 41 βοηδΐ ΔΟΥ6 ἰγοοἝἧτι5. 

δίασιιθ πῖμπο δχρ]οδμάτϊ5 ῬχΟΡΟΓΙΙ νοῦϑιι8 ΕἼ]ὸσ. ΧΙΝ. 

110. ΠΙ:; 

Ιπογεραΐ οἱ γουδὶ οἷδυι5 δὐπιποᾶ ἰτοο]. 

σψογβαῖτιβ δη]η} οἵ ἀσιίαΐτια ἃ Ρουθ ἰγοοπ8 τιπὰ οἴη 

οἷανο δὐπιποα δῖνα ἀππΐο 1110 ἸαχΊοΥ 6 σαν μι πι8 ογαΐ οὐ ἀγ- 

διιίῖτι5, 108. τῖῦ βοπαροῖ οἱ ἱπουβραγοί, δάδοσιιθ ἐπυθαμ 

4τ1851 δον σοί, αν δυΐθηι “Ῥυίοβ. ἰσοομι ἃ Πι- 

ὙΘηΔ]6 ρὸν Ἐμδορα δοιλομῖπη ΟΥρθιι βἰ σα οαγι. 60. ΘΠ} 

4 
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αὐϑοητιου νἷτο ππᾶσπο, αὐ ἢν. ΚΧΊΙΥ,, Αἄνευβ. ο. ΚΧΥΤΠΠΙ. 

ποὺ φαίεανηῖ. αἱδ᾽ οπίῃν ᾿πνοηδῃ8, Ραρογοιι πο ἴδοιϊθ. 11 

ἩρΙάϊποπι δοοομῖι; οἵ Ῥοβίψπαιῃ τι} Ἰαϑδοῖνίαο Ἰαχτῖαθ- 

πὸ 1ποοπέϊνα τϑοοιδη δ: 

Ἰύοιυ σαρίξ ἀαάθ ππισῶδ ἀιεηυϊδὲς «ἰοπῖτιδ., ἀπατΐ, 

ατροίδαξ ἐἐδο 

Ζοεέατσιεισε ΟΣ ρίΐτ:5. στιν Τ᾽ 6γ 5, τε είχε ιν οἰδαίο δίαπ5 

ΖΡοσἶοθ πιαγιοῖρεμτν χιεύτια αὐδέξζηοε; εἰ μαξα 

Ἐ οοἶξιεδ οὐδοοοιῖδ., οπιιίψιιο ζῤϊείμηεῖδ. ατέθ, 

Ομὲ 2, αοοακοπιοιεέιτν ργέξοταίε ἐμῶγίοαξἪ ογθεγτ. 

ἄϊνοϑ βοι σοὶ, ἀπ 1 τα ποτ Γ το δοπχομλππι ΘΧΡτ, 4Ὸ 

ῬΟΥ τηϑνπογοῖπη. ῬανἸηοπίσα. Ἰποράϊ. 564 παροὺ αἷθᾶ 

εδὶ, ἰὔόσμο τἰθγῖια Ἰπάδιητι5. τροχὸς 461 {π1556 νἹ Δ οἴτιν 

αἴάτο μέμβιξ. πο πο 5 τ 165. {π|556. ἴπιϑιι5 ἀοςσοπὲὶ 

ἀδία οχ ΟΡ ΡΤ. (Ποῖ πὶ ῬΗ δοιη; 

οἱ δ᾽ ἀρ᾽ ὑπὸ πληγῦσι ϑοὰς βέμβικας ἔχοντες» 

"ξστρεῷον εὐρείῃ παῖδες ἐνὶ τριόδῳ, 

ΞΟΠ ΟΠ Ἰα5ὲ. Αὐιδίορη. αὐ ψεβρ. οἱ ἄνεβ, οπῖπ|5 γε ῦρα 516 

εἰπε πάαΐα ᾿οσππίπν ἀρτα διίάδηι: ἔστε δὲ βέμβιξ ἐργαλεῖον, 

ὃ μάστιγε στρέφουσιν οἱ παῖθες ἢ παίγνιον τῶν παίδων, οἷς τρο- 

χὸς. ὃς μώστιγι διωκόμενος στρέφετοι. ΒοΙηθικ Ργοργῖο ἴπι- 

ο;, 4πὶ οἰοσοπῖον ἀσβου τον ὙῊ. Αϑμποια. 

“Αρπαστὸν δέ.}) {Πὰν} 51} πιοηΐο ἤρα η5. ἀρὰ Μαν- 

ἀἰαΐοι. ἐϊατραδίο σαρίϊ Πάν, οβέαψιιο μιά 6061685818; 

οὐρανία παιδιᾶ, ἴπτοὸ Το ποῖ : ὁ μὲν ἀνακλάσας αὑτὸν ἀποῤῥίπε 

τει τὴν σφαῖραν εἰς τὸν οὐρανόν" τοῖς δ᾽ ἡν ἀλωμένοις φιλοτιμία, 

σρὶν εἰς γὴν αὐτὴν ἐμπεσεῖν, ὡςπάσαι. 

Ἔοικε γὰρ ἡ σφαῖρα γοὶ τὸ ἁοπαστὸν ἑταίρᾳ.) Νιαθγίθϑ 

ΤΑ μ}  : 

-Ξ 4τᾶ581 1 οἴόγο Ρ11α 

Ἰκιίοῃ». ἀαίαίη ἀοὲ 56. οὗ σουμιππιπδηι δος 

ΑἸππὴ ἰοποῖ: 411 ππταῖ τ: ΔΙῚ πιδαπιϑ. Ὁ 

158 οσοπραία: 1 ῬόΤΡΟ]}Π: μαάδην: 

ΑΠΠΕιΕΠ ἀππαϊιιι ἀἄαΐ βρεοίαμ μην ἃ 150 τ15. οἷο, 
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᾿Αρτῆρες.) Ἰμοσοι τι ὥλτηφες. ΔΙΌΡ 1], 1, ΧΎΥ, ἐρίου, 

ΧΑ ΤΧ.: 

Οὐτὰ γρογοιηΐ διτῖο [οὐ το 8. αἴξονο ᾿Δσοχε. 

δὲ 1. ὙΠ. ορὶσι. ΤΧΥΙῚ.: 

ΑἸτου 8. 51 γοΐας Ἰδοογίο. 

Ῥασ  Ἴν, 

͵ } , “ » 
Θύλακοι δὲ καὶ σφαφίδες, ναὶ ὑπερώλμωτα. διϊἄας; ϑύλα- 

᾽ - τ , ͵ " Ὶ “ 
κοι) Χο σφήνες, Χη14 ὑπεραλματᾷ γυμνασίων εἴδη, (ὐἰοσβαθ; ϑυλαᾶν 

κος, {οίϊ5. ΕΑΡΕΙΑ}15: 

1 0116 ἀδοοῖ ροῦοβ ᾿πάογο, [Ὁ1]6 5665. 2 

Κώρυκος Ῥ αι}. Λοσιποῖ. 1. ΤΥ. ο. 10: καὶ γυμναξέσϑω ποικίλως, 
Ν ᾿ » , ᾿ ᾿ , - -» ᾿ 7 7 

τα μὲν αἀφαλλομενος) τὰ δὲ σλέον αλτηρσί τὸ γ9] κωφρύκῳᾳ χρώμενος, 

Σφαφίδες.) δυο: σφῆνες, τι οδὲ 1 σιτία. ον 8868} 

απΐομι ογαπὶ Ρ1146 μαρσαηϊοιῖο. Δ] 14115: 

δοο παρ ἀ{Π|0 1115. πισροῖ, ρασδηῖοα Ὁ πγα, 

ἘῸ]116 ΠΥ]1|8 ἰαχὰ οδ', οἱ χ]πτ|5 δοία ρα. 

Σαλπίφειν δοκεῖν σώλτιγγι τῇ ἱερᾷ!) ϑιυιῖάαθ: Σώλτιγξγ, ἑεραν 
Α - μὲ τ- “ ᾿ ᾽ π φ. , ΒῚ ἐὰν 

τικὸν τοῦτο ὄφγανον. ἱερεῖς γὰρ ἐχρῶντο τῇ σάλπιγγι. ΡῬο]ϊππ 
τ ἡ μὰ Ὡς - 

1. 1.΄.: ἔστε δέ τι κοὶ πομπικὸν ἐπὶ πομπαῖς) 14 ἱερυυργικὸν ἐπὶ 

ϑυσίαις. 
, - 

Καὶ γὰρ ἐν πολέμῳ συνάγει τοὺς ἐσκορπισμένους,)7 'ιΙΡα οπίπι, 

αἴσπα ταλ!ἰίανία ἀαπίιιν. ἀπᾶάθ 1η ΓΓΔΟΙΙοΙ8. βᾶορο οσουΣΥΙ 

1Πι4 : σημήνῃ τῇ σάλπιγγι, 
- ΄ [4 Σύγκειτοι γὰρ ἐξ ὀστέου γαὶ χαλκοῦ) ῬΟΠΠχ 1: ΤΥ͂.: Ξάλε 

πιγξ, τὸ μὲν εὔφημα τυῤῥηνικόν" τὸ δὲ σχῆμα εὐϑεῖά τε κοὴ καμπύλη, 

αὶ δὲ ὕλη, χαλκὸς κοὴ σίδηρος, καὶ δὲ γλῶττα, ὀστείνη, 

Στρογγύλῃ δὲ σάλπιγγι σαλπίζειν] ΟἹοΒθῶο νϑίονοϑ : σάλτιγξ 

περιφερὴς, οἰαδοίοα.  Καμπύλη σάλπιγξ, ῬΟΪ ΤΟΙ 510. 

Δούλους οὐ χάριτι τῶν δεστοτῶν ἐλευθεροῖ, ἀλλὰ ἀναφωνήσαν-: 

σὰς ἐλευϑερωγῆνοῃ λέγει] ὅἕουν! δά ριον οἱ ᾿ιρονίαΐθμι 

γὀσαβραπίι οὐ χάριτι τῶν δεσποτῶν, ἴπ δοάιΐοπο, ἀπ τὰ" 

δοπΐο αἴίαᾳιια πιδοθβϑιίαίθ, ἀπ ΡΌ ΠΟ. τ! Πἰαΐο οπιβθηῖο, 

ϑοποοα 1. Ψ].. ἘΣρΙδι.: Ζδίοαξ πτπο αἰξχιεῖο πὰ ῬΌΘΕΩΤΘ αιΐ 
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ύδειεπν δθρροβ δέ ὠοηιυέποβ εἶα γαδέζοίο 810 ἰρέϊοογο ϑὶβ 

αριὰ Τανάπιῃ 1. 11}, δευνοθ δα Ἡρογίαϊοα Αρ. ον ἀομῖις 

ΟΧ ΟΔρΙ ο ο νοραραΐξ, 858. Π2ΙΒΟΥΎ ΠΩ] ΟὨΪ ΠΒ6Π6. 5156 Ο 0 1558 

ΟδτιΒ58). ἀἸο ἴδ η5., αὐ Θχϑαΐοβ πισταὶ Ρυΐδο8 1 ῬΑ Ἴδτα 

γοάποοροξ, οἱ δουν 115. στάνα ἱπριπῃ ἀδπχογοῖ, 8515 ἀρτᾶ 

ειπάθαι 1. ΧΧΊν, δά ρῥνυθπιοπᾶάαβ οβϑιάϊοπε ϑυσγδοιιβαβ 

ΒΟΥΨῚ «ὦ 1] ΘΠ σοολ , Οϑγ ΘΟ ΨΙΠΟΙῚ 61018581. δὲ ἀρυᾶ 

διιδεέοι, Οοίαν. Ατρ. Χ, βουνόσιη ΟἷΙΌ μηδπιιη 5515. οὖ 

δὰ τη": ([8118,. ρον ξαπτπη ἀρπα Βαἰαβ, “σοπιμ580 

11 ἢ πιουῚ Πτ Οἱ ΑΟΥΠΉΠῚ ἴδοι 1πᾶ 7], ΟἰΐοοΙ. 

Αὐλεῖν δὲ; πυϑικοῖς αὐλοῖ;.}  ΦῬΨῬοϊπικ: πρὸς παιᾶνας δὲ οἱ 

πυϑικοὶ αὐλοί, τελείους δὲ αὐτοὺς ονόμαδον" ηὔλουν δὲ τὸ ἄχορον 

αὔλημα τὰ πυϑικόν. 

Κατανακτέον,] 1,. κατακτέον. 

ῬαδΣ κιἴω, 

τὰ μὲν τῆς παλαιᾶς κωμῳδίας.}] ΨοίοΥΙ5. σομηοθάᾶϊδα 116-- 

τη11: Ἡοχαί. ἴθ ἀτί. Ῥοοί.: 

ϑιισοοβϑὶῖ νοΐ. Π15 σοιηοοῆϊα, ΠΟΙ 851Π6 τη] 

Τιαιᾶο, δε ἼἽΠ νε1π| ΠΡΟυ  α5. σχοια τῇ, 

4116 ἀππίομη {πίον ψΟΙΟΥῸΠ] 80 ΠΟΥΕΠῚ 511 (ἸΒΟΥ 115, ἦο-- 

ὁοηΐ οχοοτρία 114 ὁ νοίουθιιβ ΟἹοΒβοσγαρμβ ΟΥ̓ΔΟΟΙ» 

Ργάοῆχα ΑὙτϑίορ]. σομχοθά: 8. 

Σκώμματα κοὴ ταραχάς) ϑδιιῖ4αθ: κωμῳδεῖν, σκώπτειν. Κω- 

μῳδίοι, ὕβρεις, διασυφμοὶ, ἐμπαίγματα. 

Σκωμματὰ κοὴὶ ταραχὰς καὶ στέίσεις κοὶ αἰσχρολογίας σημαί- 

γε} τΑὐἹδίοτοϊοβ, 1.. 6 Ῥοσίϊοα ο. ΝΟ: Κώμῳδία, ἐστὶ (ἐίμησις 

φαυλοτέρων μὲν, οὐ μέν τοὶ κατὰ πᾶσαν κακίαν») ἀλλὰ τοῦ αἰαχφοῦ 

ἐστι τὸ ἡ ελοῖον μόριον. τὸ γὰρ γελοῖον ἐστὶν ἀμαρτημά τε κοὴὶ 

αἴσχος ἀνώδυνον, οὐ φϑαρτικόν. ᾿ 

Ἵππον κέλητα ἐλαύνειν], ἘϊομιοΡὶ ϑομο]αβί. Πιαά, Ο.: 

κελητίζειν, ἱπτὸν κέλητα ἐλῳύνειν" κέλης ὃ μονάμπυξ; χαρὰ τὸ κέ- 
᾿ . ΄ « ,ὔ ,ὔ 

λειν, τὸ βαδίξειν, ϑυιάαδ: Κέληφ ὁ μόνος ἵππος, γυμνῶς- 
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ἵππος γὰρ γυναικὶ --- ἔχει λόγον) ἴρδο Αστςοιίάου. 1. 

Τν. ὁ. ΧΙ ΠΙ.: ὃ μὲν γὰρ ἵππος τὴν γυναῖκα ἐσήμαινεν, Βῖρ 

Ἀπδοσοοι Ρτ 6 ]]4πὶ ΓΗ ΕἸ οἴαμ, πιὰ. ποιπάτηη. βαρ αοία οΟΥ- 

σῖσο τπιστι ἴοστο ἀἸ ἀἸ σου ,, ΡΌΠῸ δαῖτ οοιπραΓαῖ: 

Πῶλε Θρηϊκίη, οἷο, 

Νῦν δὲ λειμῶνά: τε βόσκεαι, 

Κοῦφά τε σκιοτῶσα παίζεις, 

Δεξιὸν γὰρ ἱπποπείρην 

οὐκ ἔχεις ἐπεμβάτην. 

εαδεριαιο ἰχα]αίΐοπο αἰχὶς Ον ά. 1. Π, ἀο Ατίο: 

τὴ ἀπογὰ πολ (τα 658}, ἰοίϊ8 ᾿ΠΟῸΤΆΘΕΥῷ 

ΤῈ Π118 

ὕ116, οὐ Δάμηη1580 βυθάογο οαϊοαν δατιο, 

εἴ ἸΕΠΣ 

Τιι φαοάτιθ, οὐ χτιρὶβ. αἴθυια ΓιποῚπα. ποίαν, 

ὕι ΦΟΙΟΥ ἀν ουϑ15 ποτ Ῥαγτπιι8. 6615. 

ῬοΥΠυ Τα ἀρτ Ῥοοία5. Πα]πιϑπ 01 πΘΟ ΤΠ ΓΙΑΤ 1}. ΟΧΘΙΠΡΪα, 

τὸν ἐλατῆρα βαστάζει] [Ι͂ ψΕΙΟΥῚ ορσταιημπαίο Οταο- 

60 Νάν!85, οἱ ποθὴ Ἕταῖρα, αἰ: 

᾿Ελθόντα δέχομαι. πάντα βαστάξω ξένον. 

ομοιο; δέ ἐστι καὶ πλοίῳ.) ϑ8δι14458: κελήτιον μικρὸν πλοιάριον, 

ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ κέλητος ἵππου, 

ἴλλλη μὲν γὰρ. ἵππους.) δ. ρ6: ἀλλὰ μὲν γ. ἵ, νο] ρΡο- 

ἔϊπις5 : ἁλὸς μὲν γ. ἵ, 

ἫἩμεῖς δὲ τὸν Τιοσειδῶνα Ἵππιον καλοῦμεν.) ϑιι:{5: Ἵσπιος, 

ὃ Ποσειδών. ῬΠττπιίι5: Ἵπσπιος δὲ ἀπὸ τοῦ ταχεῖαν τὴν διὰ 

ϑωλάσσης δδὸν εἶναι, καθάπερ ἵπποις ἡμῶν ταῖς ναυσὶ χροωμένων, 

ϑ'ο ἀ]1ατ Πτιτι5. ΟΡ ΠΟΤῚ σδτίβϑαιη 6556. εττπιπλαὶ Ῥατιβα-- 

Ηΐϊα5 πὰ Αομαϊοῖθ: ὠνομάσθαι δὲ Ἵππιον τὸν ϑεὸν πείϑοιτο μὲν 

ἄν τις καὶ ἐπ᾿ αἰτίαις ἄλλαις" ἐγαὶ δὲ εὐῤετὴν ἱππικῆς ὄντα ἀπὸ 

τούτου σχεῖν κοὴ τὸ ὄνομα εἰκάδω, 

Φημὶ δὲ ἀγαθὸν ἐλευϑέραις -ττο ἱερωσύνας αὐταῖς περιποιεῖται. } 

ϑαοογάοίοβ [ΘΠ] πὰ5. σανμθηΐο ΡῈῚ ἘΡΟΙὰ Ὑομὶ 580 11ἰ45 ὁὉ- 

βοόγνανι Ἡδάν. ΤΠ περι 1. ΧΙ. Αὐνοῦβ. οὄ. Ψ]Π. ἐχ ἴος 
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Αγτοπείἄουι ἰοοο, 4αϊ, οἱ, 1ιῖ5.: ΤΟΙ... νου θὴβ. κα ΔΉ]. 
δἰμεζίν ψιέοσιεθ ἤίεΐ ΣΡΖΙ ΤΕ. 75 τὶ}: μάτια, οαέοηζογο αἰ έδιο » οαγρεπίο (Ἰρίξοζζιε ἐιργθώΐ; φεὶ 105. δασεχείο, 

ΧΈΉ φομ αὶ Ῥοβϑιῖ: 

δότιδ., οἰ δαογὶς αμέϊφιζέιδ οοιοδδδιίδ. 

Ῥ ρα 1: 

510, ὐδίηοὸθ. ἀιοΐχητς; ὦοης δεῃε.- 

Περὶ πεντάϑλου.) Ἐ ρέμα: ρηξαίμἤεηι αγέϊχεὶ ερίγι-- 
φιξεγέζηε)ν. εἰζατεχτίεί. ἐα “ε67)} οοητ5. Θαογοϊζαέοις ἐς δὲς 
“ιεζγφηεθ. αγίζότι5. οοπμδίας » Ταοέϊς αἰὐδολ, Οχργίϑις β βάζει, μα. 
ομέαέξοπο,, ζεοίαζξοχεθ. γτἀοαε ιν ῬΟΠΩΣ 1 νὴ Ὁ. 1. 
1. 10 ΑΔΙΒοΙοσ. 

ἼἜχσειτα δὲ ζημίας τινᾶς, } ξατάνας ἀκαίρους, ἢ ἐξοδ, ....Ψ 
χειρῶν ἀποῤῥίπτεται,) ΑΔ5 σ51ι1|Π} δ: 10 ο 0 ΟΡΟΒΩΠ6. 51|ὲ8. ῥχῸ-- 
ἸΙΟΙππξ. 41 δατάνας ἀκαίρους Τποῖα!. Ὠίβοτιβὶ ἀπ θη Δ ΘΥ ΘΙ Σ 
Τ1ι. Δαν 14]. ορίσυ. ΟΥἉΧΊν. 1. Χιν.: 

δΟΙομεα, σα νο οι ϑραγίαμ! ροπάονα αἸ5οἱ, 
Ἑϑέο Ῥγοσα ῬΊΓΟΥΙ!, 51. Β6Πη01 1116 ποοοη, ᾿ ᾿ τ λ Διὰ τὰ ανοηματω τῶ ἐν τῇ ἀλτηρίχ.) Αγ᾿δέοΐοϊος βοοῖ. Υ. 

ῬΡΟΡΙεα, ΨΠ1|Ι.: ὁμοίως 
ν" , ᾿ ς ΄ , , “Ε τούτου κοη ὃ πέντρῶλος, πρὲς τοὺς 

λτήρας" κοὶ ὁ ϑέων παρασείων, πρὸς τὰς χεῖρας. διὸ ἃ μὲν μεῖζον 
Ἄλετοῃ ἔχων, καὶ μὴ ἔχων ἀλτῆρας. ὃ δὲ, θᾶττον ϑεῖ παρασείων, 
ἢ μη παρασείων, 

ἴΟ,χδὲ γδίχαλος πὸ, πυτὰ τῷ. σταδίῳ σημαίνει] Τι]. ῬΟΙΠικ 
1. ΠῚ: Δίαυλος, καὶ ὃ τοῦ διαύλου ἀγωνιστῆς, χαὶ ἀγωνιδόμενος τὸ 

καὶ ἵσπιον δρόμον, χοὶ δρόμον τὸν εὐκαμπῆ. Ξ0Πο-- 
διπλοῦν στάξιον, 

ἔταδὲ. ἩοΙον; Πιαα. Ρ 
Ν -- -" ΕῚ Ἧ δ' ἐὦ . αὐλὸς καλεῖται πᾶν τὸ στενὸν κοη ἐπί- 

" ᾿ “ » ΄ “ τ 5 ὧν 
χες) κατὰ μεταφορῶν τοῦ ὀζγάᾶνου " οϑεν τὸ στάδιον δίχυλον ἐκά- ᾿ " Ξ 5 ΒΡ, Ε 3 : λοῦν) διῶ τὸ μῆκος, . ΒΟΠΟΠ οι. Αγ βίορθεινία Δπ Αερτιβ: ᾿ ν᾿ ἀΐξπ ᾿ ᾿ ΡΝ - Π » ᾿Ὶ 
Δίαυλος Ο ἐιττὸν ἔχων τὸν ὄφομον ἐν τῇ πορείᾳ τὸ πληρῶσαι τὸ 

΄ 1 , » ΄ ΄ᾷ ἢ « ᾿" ν ᾿ 
στάδιον χ᾽ ὑποστρέψαι, δολιχούφομοι δὲ οἱ ἑπτὰ τρέχοντες, διὸ τοῦ 

ὦ 
΄ -" -" Ν ΄ δολιχοδιίμοι, οἱ γ ἀρ σταδιοδρόμοι διπλοῦν ποιοῦντοη τὸν δρόμον. 

“-- ΄ ὴ ΄ Ἵ ᾿ς 
οι: δίαυλος, δ διστάδιο: τόπος, ἢ μέτρον πήχεῶν σ. δίχυλος 



ΑΔ ΔΑ ΡῈ ΜΕ 7). ΠῚ ΒΒ: ἀ 

᾿ γ᾿ . τ - ᾿ 
κοὶ ἡἡὶ μακρὰ περίοδος. ΜΙ ανΊ5. 1. ἦς ΟΑἼΝ: ἀκ ραϊαδῥιρὶς 

φερίοι ἐΐε, φιαώραία τα δέ γαρίθπία , εξ αἰογιη δέα-: 

ἠογιεν δαύοαμε «ριὀιεξαἑἑοι δ οὐγοιεξζοηοηε, «εος τ ὰθοὲ 

φτοραχιέ δίανλον, 

Ῥασι,, 171]. 

Ὡς καὶ ὃ δόλιχος ἐκ πολλῶν ὑπερϑέσεων ἐξαίρετον.) “Ἰεοροίς 

αὐ ἐκ Αὐιβίορῃ. ΘΟ] αδίο. τ τ] πητὶβ τ οὐτι5. νου δὰ 

οἰΐαμα Ἰοσιπλίτ ἀρτιᾧ ϑιη θη). 

͵ ν " ς, . Ὁ ᾽ 

᾿Εγκρίνεσθου δὲ δοκεῖν.) δου Πίο πΡΊαπο: ᾿Ἐκχκρίνεσθϑοι, 

ἴρ56 τοῖν. οὐ ΠΟΧΨ]. ἐκβληϑήνοη, τοῦ ἀγῶνος. 
᾿Ὶ Α - “Ὁ ᾿] - - 

Διῶὰ τὸ τοῦ ἱεροῦ ἀγωνοξ μὴ μετεῖναι αὐτῷ.]} ἱερὸς ἀγων, 
ΑἿ Ν Ἢ » 

στεφανίτης. ῬΟΙακ 1 11}: τοὺς μὲν οὖν καλουμένευς ἱεροὺς 

Ἐυδο ἊΣ - ἵν 5 ἡ, ΄ ἌΡΧΙΑ ι 
ἀγώνοαςγ ὧν Τὰ αἰλά ἐν στεφάνῳ [ἐονὼ, στεφανίτας ἐκάλεσαν κοη 

Φυλλίνας, 

͵ ΄ ᾿΄ Ἁ ,ὕὔ ’ Ἢ -- 

καὶ ἐκ. δακτύλων δυο περὶ μίαν τὸ λεγόμενον ποιησας. ΚΝ {6 

ἀπ Ἰοσοιάτν μοί 5. 811: κοὶ ἐκ ὃ. ὃ, ἀγωνίαν τὸ λεγύ, 5. 

Πρ σι ΤΠ: 

Οὐ γὲρ ἐκκριϑῆναι σημαίνει τοῖς παισί] ϑουΡοπ πηι νἱ- 

«ἰοίτα" : τῶῦτο γὰρ, ἐκ. σ᾿ ἀὨλ 16, πα πλν ῬΌπτ οδὲ ΔἘ}}16- 

ἴσο Ῥπεγο οοἰ ποΐαν! οὐ οοηστοάὶ νίρο. μοο. δι. θιιοσῸ 

γορτοραίοπομν διθαι βοαί. 

ΤΙυχτεύειν παντὶ βλαβερόν, καὶ γὰρ ἀσχήμον γίνεται τὸ πρόρω- 

πον. Ρτι51}15. ο5. Φοίον πιο. ρα δ᾽} αἴτ|5. ΘΠ  δὺ ΟΥ̓ ΘΠΙτι5. οὐαΐ, 

οὐ “ΙΒ ποσ 5. νὩΪΠΌΥΊθι5. ἴδοίθηι ἀοίπτθαθραῖ; τι σον ποτὸ 

ὅδ ἴθ Ρύσλα Τα ο38. οὐ ἘΠ}. 611ι Ψ. Αρποια. Τυ ριος 

π Αὐἰοϊνορ ριᾷ ΑΙ δήποτ 1. ΝΟ. Ῥτρι]ὸπιλ ἀοδι σ Π ἈΠΕ 

αὐχὶ!: ἀνηὴφ γνάϑον παίσας" καλῶς, οἵ ἀρτιἃ οὐμιάδηα. Χ πορα- 

155. ΟΟ]ορ]Ποπῖτ5. πυῤτοσύνην ἀλγινόεσσαν νοραί. 810. ἀρ 

ῬΙαπάνα ἐπ πριν οῖσ Ἔἕοσιο παπ]τα πχ!ἠππΐουμ ἘΠ’ σαϑιίτι 

τ ἰοη5: , ΘᾺ 

-- πῖο Βομηο ῬῈΡΙ. ]Παΐσιι 1 οὐ ρ10. 
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Τεβροπᾶοϊ ἘΥΡαβ11π|8: Φαοθγθ οογέχμιγη, 6ϑέ. οἵ Ῥ8Ό]Π]Ὸ ροϑβὲ: 

-- πὰ σοῖμπ τἰὖ “ποι ἰοοσο, «ἀ ἰουγαμῃ 

ἄαρο. 

Το ηΐ!οσο5. ΟἸΠΠ68. ΠΟΥ [8105 ἔδοιθηι, ΟἸΟΙΠ ΤΙ ΘΗΝ 

οἴϊοπέήετο. 

ΤΟΥ Π]ΠΠΙαττι5. 110. ἄο ϑρθοίδουβ: ϑοὼ ψίαθ ἐπ δίααίίο φε-- 

2141.117. ἵποϊζη σογιδρεοίπς ἐπὸ πο, πιδόοαύϊδ. ρεήστιοδ, 

δέ οαἰοος, οὐ οοέαρλοβ, εἰς ογηήτιοσ; ροέμίαπέϊαην πιαγυῖδδ, 

δέ φιαπιομτ δ ἐχιπικγιὰ Ογὲδ, 1 δέ, αὐνέπαθ ἑπιωοῆπέδ 

εἰερτιπαίζονοσ.. Ἰριάριη : 7. ἴθ8 θη ἶητι οἱοαΐγοο 8. Θεαθβέμε 71» 

εἰ οαἰίο5 ρει σπογιίσι, οὐ πεγίμ)η, ἐπ, Ὸ5 ἃ ἔλεο οἴοῦηὶ 5110 ρία8-- 

γυαίο ἀοοορί 9 ἘΠ᾿ τὰ Βοογρίαοο δάψνευϑιιβ (σποβίϊοοβ, σᾶρ. 

ὙΙ.: ρερτὶ φιαδβαπέ, οαίοοα αγίείαγιξ, εαθϑέμϑ εἰϊαγατιέ, 

ἡ"αροίία εἰ αςεγατιῖ: πόπτο ἑαηῖον αφοηὲδ ργαξϑίεεγε 51ι|,-- 

οἰίανετῖέ, φιοά λοηιῖποβ τιοίοπέίαο οδέοοίοί. ἐγεζειτ' αι τειν 

ἀοίΐοε5 οχίγα δέαασζεη. οἷς, 

τὸ δὲ παγκράτιον τὸ αὐτὰ τῇ πυγμῇ σημαίνει 1445: 

παγκράτιον, πυγμῇ; ἀγῶν, πάλῃ, ἄϑλησις. παγκρατιασταῖς, ἀϑλη- 

ταῖς, πύκταις" ταῖς χερσὶ καὶ ποσὶ πυκτομαχοῦσι, 

τὸ δὲ ὅπλον τὸ λεγόμενον, παρολκὲς σημαίνει,] Νοίανγιηξ 

πππο Ἰοοτ ψὴν ἸΠΟΟΙΡΑΤΑΡ1115. ἀοοίγπαε Τρ. 8ὅ06- 

Ἰσσοῦ ΝΝοῖ5 αἱ Μάη1Π1ι ΒΡ Πότ δὴ αν ΟΊ σατ, δαὶ 1114 ν σΡὰ : 

Απξ 8010 νοοίαίτι5. θάπο. πῆ ἀργηα πον θη. 

ἄοαπθ ᾿δτιπαίατα πιο ΠἸσοπ τ. τποππ. 866 χη πά τ 

Ἰηἷς βιιθεβθα οχβιϊπιο, Ἰοσοπάϊπαπο ἴῃ Ἰδμμηαΐο: περὶ ἄϑ- 

λου, οἱ ἀείποορϑ: τὸ δὲ ἄϑλον τὸ λεγόμενον, εἷς. ο5ὲ ΘΗΪ} 

ἄϑλον, βραβεῖον, σΟΥΌΠδ, τελευταῖον καὶ ἐπὶ πᾶσι; {1Π15. 56111-- 

οοὐ οἱ 4851. Β0Ορτι8, {π|ῸΠ} 5101 ἰαπάδθι ρΡοϑί χη] αΐοϑ 

ἸΑΡΟΥ 5. ΠΥΔ ΠΠ05. ΡΥΟΡομτπΐ ἀσομβίδο. ὅἴο 1056. Αγίοην-- 

ἄον. 1π ρυδοοθάφην οὰρ. τὰ ἄϑλα καὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ 

ἐπὶ τέλος ἄγει, ὅταν μέχρι στεφάνου τὶς ἀφίκηται. ; 

ἤΆϑλον.) ΟἸοββαθ νείενεβ: αϑλοὸν, ἤήλῥεδιαπ. ααοά τ6-- 

ῬΠΟΥῈ ΤΟΙ ΟΙ ὁπ ἀπ πῸπ Ρηΐο, απδην 5. πὶ σοάϊοο γη5, [6- 

βαΐμῃγ : 7715} 1770. 



Α1ῺΏ ΑΒΎΓΕΜΤΏ. ἘΜ18. 1. ἠδ 

Ῥασ.. Ἐν. 

᾿ ω ᾿ ΄ Ἵ " 7 
Οἱ μὲν πάνυ παλαιοὶ τὸ λούεσϑαι οὐ καλὸν ἐνόμιδον εἶναι" 

: " εὔγο Αδα Μὴ ΩΝ Ἶ 
βαλανεῖα γὰρ οὐκ ἤδεταν) διιῖψαβ. π΄ πόθο. Βαλανειομφιάλουξ. ι 

ὅτι τὲ καταρχὰς μη ὄντων βαλανείων, ἐν ταῖς σκάφαις καὶ πυέλοις 

οἱ ἀρχαῖοι ἐλούοντο. 

Ἔν ταῖς λεγομέναις ἀσαμίνϑοις ἐλούοντο.] Ἠοπιον. Π1ὰ64, Καὶ. 

81} ΠΟ ῊῚ : 

ἜἜς ῥ᾽ ἀσαμίνϑους βάντες ἐὐξέστας λούδσαντο. 

Θαΐάδθ: ἀσάμινϑος ἡ πύελος, καὶ σκάφη. ἐν αἷς οἱ ἀρχαῖοι ἐλοίοντο" 

οὐκ ἦσον γὰρ βαλανεῖα. παρὰ τὸ ὅσιν μινύϑειν. ΒΟΒΟΙΊαΒΙ,, {05 

ΤΠΘΡΪ: ἀσαμίνθους, πυέλους, σκάφας, παρὰ τὸ τὴν ἄσιν, τὸν ῥύπον 

μινύϑεν, Αϑδη]ηΐϊ τηϑηλϊΐ οἰ. ΡΟ χ 1, Χο οᾶρ. 

περὶ τῶν ἐν τῷ βαλανείῳ σκευῶν. 

ξκτι δὲ ἀγωνίαν καὶ τὰ δεῖκα τῆς ψυχῆς.) ϑοιρο; τα 

δεινὰ τῆς ψυχῆς. 

Ἢ πόλεμον καταστρεψέμενοι, ἢ μεγάλου παυσάμενοι πόνου 

ἐλούοντο.) «πο τὶ ἘΟΙμΟΡῚ τ βαρβοάϊα. οΡδογν αι πὸὴ 56- 

πο], οἱ ποία ΔΙΠοσκοτι5 ἢ. 1.0: ἴσασι δὲ καὶ λουτρὰ ἄκη πόνων 

παντοίων, κῦπον μὲν ϑαλάττῃ λίο.τεῖ, ἣ μάλιστα τοῖς γεύφο:ς ἐστὴ 

πούςφορος" ἀναχαλῶντες δὲ ταῖς ἐμβάσεσι τὰς τῶν μνῶν συντάτεις, 

εἶτ᾽ ἐπαλείφοντες λίπα, πρὲς τὸ μὴ ξηρανϑέντος τοῦ ὕδατος ἀπε- 

σκληρυμένα γίνεσϑαι τὰ σωματα, οἷο. 

Καὶ ἐστὶ, νῦν τὸ βαλανεῖον οὐδὲν ἄλλα Ἶ ὁδὸς ἐπὶ τροφήν, 

ΑἸ Πον, Ἰοριίαν ἴῃ δια; ἔστι δὲ τὸ βαλανεῖον ὁδὸς ἐπὶ τρυφήν, 

00 τηδ16. 

Οἱ περὶ μεγάλων ἀγωνιῶντες ἐν τοῖς ἱματίοις ἱδροῦσι) ῬΟΥ5Ι 5 

δα, ΗΠ; 

Οὐάο ραΐον δα αιτοίῖθ. βτάδηβ δπιαϊσοῦ ΔΉ] 15, 

 Θειβ ΤΟΥ ΓΒ: ϑζαίατιβ.,, ἐκεί δϑέ,. δοίζίολίμα δ 8ρὲ χχὲ 

γεϑοϊέαγιέϊδ. οι οοῖ ἰαπαπαα ἄς τὸ πλᾶχιχὶ ππομιοηΐὶ: 

ἽΡαρ. ΤΙ. 

ὶ Οἶδα δέ τινὰ κιϑαρωδὸν ἐν Σμύφνγ.] ΤΡ 6815 οταὶ Ατιο- 

χιϊάον8. ϑινυπα διε ἀἰοῖα ΕΡΠΉΘϑιις. ϑίταρο 1. ΧΠΠΝ. 
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κῃ 
Ῥοδβίατιδυη τοσοηβι ΧΙ]. ΤΟΙ Οα5 ΠΥΡΟΘ; προζελήφϑῃ δὲ ὕστε- 

ρον καὶ Σμύρνα, εἰς τὸ ᾿Ιωνικὸν ἐναγαγόντων ᾿Εφεσίων: ἦσαν γὰρ 

αὐτοῖς σύνοικοι τὸ παλαιὸν, ἡνίκα καὶ Σμύρνα ἐκαλεῖτο καὶ Ἔφεσος. 

Ῥδυ]Π1Ο ροϑί: Σμύρνα δ᾽ ἦν ᾿Αμχδωὼν ἡ κατασχοῦσα τὴν ἜΦεοον" 

ἀφ᾽ ἧς τοὔνομα καὶ τοῖς ἀνθρώποις καὶ τῇ πόλει. Εἰ πδίδι 5. δα 

ΤΙΟΠΎΒΙΪ ῬοΟΥΪΟσΘβ1Π: καὶ κἡὶ Σμύρνα δὲ ᾿Αμαξῶν οὖσα καὶ αὐτὴ, 

κατασχεῖν τὴν Ἔφεσον λέγεται, ἀφ᾽ ἧς καὶ Σμύρνα τόπος ᾿Εφέσου, 

παὶ αὐτὴν δὲ τὴν Ἔφεσον Σμύοναν κληθῆναι λέγουσι. 

Πανύασις ὃ “Αλικαρνασσεύς.] δ άοβ: Πανύασις “Αλικαρνᾶσο 

σεὺς, νεάτερος, φιλόσοφος περὶ ἰνείρων βιβλία β. 

Σεργίδες.) ΒΟΥΙΡΟ: στελγίδες. δια. εχ ποὺ Αγξοθμ-. 

ΦΟΥῚ Ἰοοο: στελγίδες καὶ καταμάγια, τὰ εἰς τὸ λούεσϑαι χρειώδη, 

καὶ ξύστραι, καὶ λήκυϑος, καὶ ξυστροφύλαξ, εἴδη λουτροῖς ἐπιτήδεια, 

ἘΞύστραι.] Οἰοσδθαθ νοΐουοβ: Ξύστρα, ϑέγίονέα,, ϑδέγρδ. 

ξυστροποιὸς, οἰγιίοίαγίπμδ. ξύω, γαΐο, εἰγίοίο. τϑοῖππιθ Ἰῆ 

004. π|8. δέγηφο,,  ροΐϊο. 

Λήκυϑος.) (Οοδδᾶθ 5810 {{π|ὸ ἄθ δογοῖδβ: περι ίζα, 

λήκυϑος. νος ϑυτίδμ,. 

Ῥαᾶσ, 1,Υ1. 

Δοκεῖ δέ μοι ---- Σωκρατικοῦ.) ϑοογεαίος 1Π ΧΟΠΟΡΠΟΙΠ 15 
- Ε Φ Α ἣν - -“ 

ΘΠΡΟΒΙο: ἀλλᾷ πίνειν μὲν, ὦ ἄνδρες, καὶ ἐμοὶ πάνυ δοκεῖ. τῷ -᾽ 

ΟΦ Ψ ἢ τῆς ς " . ᾿ ᾿ . ᾿ , “ ς 
γα ὃντε ὁ οἷνος ὥρδων τας ψυχας, τὰς μὲν λύπας, ὥςπερ ὁ μαᾶν- 

δραγόρας τοὺς ἀνθρωπους, κοιμίδει, τὰς δὲ φιλοφροσύνας, ὥςπερ 

ἔλαιον φλόγα, ἐγείρει. ἀτιὰο ψοΥρα οἰΐαμη οἰϊαηειν Ὁ ΑἸΠο- 

π800 ἴἰ|0. ΧΊ. ΤΟΙ Ποβορ ἰδ. 

Μυρτίτην.)] Μιίπιμη πὐγνίοτι Μ. Οαίομι 1. 4ο στὸ χιδβί. 

εἂΡρ. ΟΧΧΥ. γγυίτοδ ῬΊΙϊο 1. ΧΙΝ. ο. ΧΥῚ. 

"οξος δὲ πίνειν δοκεῖν, στατιάσαι σημαίνει πρὺς τοὺς οἰκείους.} 

ΑὙΙβίορ απο ἴθ ΒΘ ΠΙΠΡι8: 

ἐμαχόμεϑ᾽ αὐτοῖσι ϑυμὸν ὀξίνην πεπωκότες. 

Διὰ τὴν τοῦ σώματος συστροφήν.) πὰ νΟΙῸ συστροφὴ 601- 

Ἑπησιὶ οἷ ΔΟΟΙ1 ΔΟΡ ΟΠ] 41, 4π|8Π| ῬΊΠΠΠπι5. ποφιζέίαπι νὸ-- 

σὰν Ἰ. ΧΙΥ,, α. ΧΧ᾿: πόροις ποχητέαο, ἱπατιῖ, ἐη658 
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ἐπι5 αἰ τα Ὶο5. τιϑιίδ. ΛΥΜΟΠἶτι5. ρεγγαίαπι, 110. 1. αανὶ 

σοιί: οψὦ ἐρϑὲδ ἐπι ροίτε ἑαὐγὲδ ἐπι ἀοον» 8 μεν» γίωζαγν τἰπτε7ῖὸ 

γερθηθ. μεμέανε. 

ἤμστι γὰρ οὐδὲν ἄλλο ὃ γάρος ἢ σηπεδών.] Ψεῖι5 ΟἹο5- 

βοχίθια : Γάφον, ἠφιασηο. δυιάαθ; Γάρος ἀρσενικῶς λέγεται. 

ἔστι δὲ οὐδὲν ἄλλο καὶ σηπεὸῶν. 111ὰ. 110. ΧΑΧΧΙ. ο. ΝΗ... 

«ἰδ οἰλωπεαει, ζἰφιιον δ᾽ οαηιοδέίὶ ϑητι5,. φοα φαροῖν ΨΟ-- 

φαρογο, ἱπέοοιζρὶθ ριϑοίμπν, οοίογίδφιεο, φάθ αὐξολεσιαία 

ἐπϑεινέ, δαἴο γα αἰ ἐδ, τες 5.6 εἶα ριον οοοορπεζεην βαπῖθ8. ἰάθυα 

1. ΙΧ. ὦ. ΥΙΣ τὐὖὲὶ ἀὸ πα}}15: ἥαγοιιθ “ἰρίοζιδ «αὐ οπῖσιθ 

Ζιϑτιεδ. ἀπ λίγ} τι γιε5.7. ὧν δοΟ ΟΣ 1, ΦΩΤῸ,, πάη ἐ {π0-- 

9 γθ8. ΘΟΡΠΟΠΙΟΙΣ ἐπρομῖέ, πϑδανλὲ 605 ργωθοθέζειδ ρεέα- 

οὐδ, αἰψιιθ 6 ἐεοῦγα δοριφῦν αἰροοην ἐὐοορίέαγθ ργονοοαφέ, 

ΑΡΙοΙα5. τὰ Ῥοϊγίοϊο:  χιρὲ γωριποὶ οἰϊαὶ οαἰῥαϊξ, ἐαϑιοοαΐξ 

2 φάγο, ρμέροσθ αοοὶρέμπίμ», ἰὰ πὸ ρέροῦ οτέην. ἐψια- 

χλῖο, ἔογαδ. «τἀ οὐππαιιο Ἰοοτπὶ τχπ]ῖὰ ἀχπάϊο ποίαν! 

ἌΣ 1]. Ἐπ ΙΒ στιδ. 

Ῥασ. ΤΥ. 

ἤετε τὰ κεφάτινα καὶ διὰ τὴν ἀρχαιότητα ἀγαθά [πίετ- 

ῬΤο5 Πομιοῦὶ δά πιὰ ἨΠδά. 6.: 
γ Γι, 5." » - ν , » , 

Οεινον τ ἐγκερᾶσαδα πιεῖν, ὁτὲ ϑυμὸς ἄνωγοι, 

ἐγκεράσασα. ἴπατ ἰς κέ ὃ τοῦ γὰρ εὑρεϑῆ ἵν τῶ ἐγχεράσασα, τὐατ|ιΐ., εἰς κέρας. πρὸ τοῦ γῶρ εὐρεήηναᾶι τὴν τῶν 
ῃ “ » ΄ ς ΄ 

ποτηρίων χρήσιν, εἰς κέρας ἔπινον. Αἰμοπάριιβ 1. ΧΙ]; τοὺς πρώ- 

τοὺς λέγεται τοῖς κέρασι τῶν βοῶν πίνειν, ἀφ᾽ οὐ τὸν Διόνυσον κε- 

Ὁ ΕΓ, Ξ ΟΝ ᾿ - “ Ω ΒΊΟΝ “» - 
φατοῷφυχ πλάττεσθαι" ετὶ δὲ ταῦρον καλεῖσθαι ὑπὸ πολλῶν ποιητῶν. 

ἰδ τλ ἃ οπἴπὰ 101 6. ῬΟΟΙ 18. ΘΟΙΊ]1618. 
ς ΓΙ Σ ι ᾿ Ἵ 

τῷ δὲ ὑάλινα τὰ κρυπτὰ ἐλέγχει διὰ τὸ διαφανές.) ἩἨἩοταί. 

1. Τὸ οὐ ΧΥΊΠΙΠ.: ἀποσπέχιο γιίεβ ργοιίζοα ρογἰεολαϊοτ' 

ΨΩ ῬΉΠΙΒ. 1: ΧΎΝ. Ὀαρ. αὔτ δὶ ἀο᾽ ὈΡΓΣΊ ἰΔ 6: “716 

αὐτὶ δοογοία ρῥγοζοχινίιτ. αἰδὲ 1οϑέαηιθα 5 ΠΗ ΠΟΙ 

»μαπί. αὐϊὲ πιοτέλῥογα ἐοφτετετείτεῦ". γοοίδέγαδψιεα ΡῈ) ἐπι έτεστο 

φΟσοΣ5᾽ ποῦν σΟΙζἴχιθπξ,, φεεαπμγυτεἐ5 ἐέα ἐπέθγενερίζδ. τἰεέφρ-: 

τπ|6 τεγίαδ ἐσπν αἰἐγιμία τῆπο εϑί. 
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Ξέρις.}] ῬΠπῖπβ 1. ΧΧ, ο. ΥΠΙ|. ΤΙοβοουνιᾶοβ 1. ΤΠ. ο, 

ΟἹ ΔΕ: σέρις δισσή, ὧν ἡ μὲν ἀγοία πικρὶς, καὶ καὶ κιχώριον καλου- 

μένη. αὶ δέτις ἐστὶ καὶ πλατυφυλλοτέρα καὶ εὐστομα χωτέρα τῆς 

πηπευτῆς. Βϑιίδδ: Σέφεις εἶδος λαχάνων, τὰ παρ᾽ ἡμῖν σείρικα 

λεγόμενα. αἱ πικρίδες παρ᾿ ἄλλοις. καὶ μᾶλλον τ᾽ ἀληϑέστερον εἰπεῖν, 

μακεδονήσια. 

Θριδακίναι καὶ εἴτι ἄλλο ὅμοιον] ἴογίαβδο Ἰοροπάμμηι: 9ρι- 

δακίνχι καὶ πικρίδες, καὶ εἴτε ἄλλο, εἷο. 

Ρας. 1ᾺΥΠΙ. 
᾿Επειδὴ ἄμπελος μόνῃ κράμβῃᾳ οὐ περιπλέκετα!] Οτδθε 

δἶνο Ὀγάβϑίοα νι δἄδοάπθ νἰμο ἱπημηΐοα, τῶς ἐκ κραιπάλης 

καὶ υἵνου κακίας σβέννυσιν ἐπιλαμβανομένηγ) τἱἷὸ αἷἱ ᾿᾽οδοογίἀθ5 1. 

Ἧ ὁ. ὌΧΤΛΙΙ Οἵολ' 1..-11: ἂς ΝΟ Ὁ: 7 5 δὲ ΘΟ ΟΝ 

ὀγαϑβοίοίδψι!θ, δὲ Ρ7ῸΡρ6 δαΐὲ δἐπέ, τὸ ὦ ροβέζἪεγιεβ δέ τιοοοη-- 

ἐὐδιι5 γοξίρεγε αἰοτετιέτιγ, ποὺ δο8 τοέδα ἐς ραγίθ δοπέϊη-- 

ϑόγο. ῬΊη. 1. ΧΧ, ο ἸΧῸ; “απο αἰϊδ ογαπεδεην ροέγ'δαηἘ 

φοοαπέ, ἱπίηυοΐδοίπιαην τἴπ0, ζιέαην ργαθοΐρηθ τ “ερία:} 

μέ, 8ὲ πογι ῥοσεὲ μον, πιορζαίμν. δυιιίαθ: Κράμβη τῳ 

κάρῳ ἀντιβαίνουσα, ὅϑεν καὶ πρώτη ἐν συμποσίοις δίδοται, καὶ παρ 
Ε Ε ΄ 
ἄμπελον οὐ Φυτευεται. 

Πέπονα γὰρ τὸ προςφιλὲς οἱ ποιηταὶ καλοῦσι.) Βιυι6ἀ5: πέπων, 

προς ιλέστατε, προ:ηνέστατε. 

᾿ ν Υ - - ν 
Καὶ γὰρ τὸ ἕκλυτον πέπον καλεῖται. Θυ]45: πέπονες, εκλυ- 

τοι, ἀσϑενεῖς. 

εὖ τις πολλὰ κρόμμυα δόξειεν ἐσϑίειν] ϑιπάαδ: κρόμμυα 

ἐσϑίειν, ἴσον τῷ κλαίει. ΑΥΙΒΙΟΡμᾶπε5. ἴπ βαπίὶβ: τί δῆτα 

κλαίεις; Δ. κρομμύων ὀσφραίνομαι. ϑοποίαδϑίοβ: σημαίνει τὰ 

δακρύειν ἀκουσίως. τοῦτο γὰρ συμβαίνει τοῖς ὀσφραινομένοις κρομμύων. 

ἰἰα επΐπι τοϊοίθππι5. τ1Πὶ σνιάἀοίτν 1116 ]Ἰοοτιδ. 

Πισσοῦ] ΟἸοθθαθ νεΐεγεβ: Πισσὸς, Ἴδιέδι ἴίθεπι: 2 ὲ- 

85, Πῆσσοςς. ϑομοβαβί. Αὐτϑίορμδηῖδ πὶ ῬΠπιΐο; λέκιϑος δὲ 
Ἁ - - ᾿ δ , Μ ᾿Ὶ 

κυρίως τὸ ξανϑὺν τοῦ ὠοῦ, διὰ τὸ τῷ λέπει κεύϑεσθαι. ἔστι δὲ 
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καὶ εἶδος ὀσπρίου, Ὁ καλεῖται πίσον. ὅτι ἐν Πίσᾳ τῆς Ἤλιδος κατὰ- 

κόρως φύεται, διὰ τὸ ἐοικέναι τὴν χροιὰν λεκίϑῳ ὠοῦ, 

: ᾿Ἐρεγμὸς δὲ καὶ κύαμος] Ὑεἴτι5 ΟἸοββασια : ζαῦα 

επδα,, ᾿Ἐφεγμός, Μαῦα δοἰϊύα, κύαμος. Ἐεδίτι8: ἰγοηάεγε, 

δὲ 7γαπρονο; τιτιείθ οὐ ζαύα  ρθθϑα. ; 

Κύαμος πνεύματος ποιητικὸς ἀτόπου) ἘΠιρροογαῖοβ 1. 1, 

εἶς νἱοΐιι5 ταΐ.: κύχμοι, τρόφιμόν τι.) καὶ στατικὸν . καὶ φυσῶ- 

δὲς. φυσῶδες μὲν, ὅτι οὐ δέχονται οἱ πόροι τὴν τροφὴν ἀλλὴν ἐπιοῦς- 

“σαν. Ἰλιάγ πηι ἴῃ ΟΟΟΡΟΏΙΟΙΒ. ΘΟ ΟΟἿ5. ἃ (ὑαβϑίᾶπο Βά850 

Βομοϊαβδίιοο, 115. 11.: οἱ δὲ φυσικοί φασι τοὺς κυάμους ἀμβρύνειν 

πἂς καρδίας τῶν ἐσθιόντων αὐτούς. διὸ καὶ ἐμποδίδειν ταῖς εὐϑυονει- 

οίαις νομίζονται. εἰσὶ 28: πυεβ αν δεῖ, ΤΠΘΟΡ γ ἀϑτι 1. 

ατι5.. χιαΐτι.8}.: οἱ Πυϑαγόρειοι ἀπηγορεύκασιν τῷ κυάμω χρῆσϑαι" 

καὶ γὰρ πνευματοποιὸν καὶ δυςπεπτον" καὶ τοὺς ὀνείρους τεταραγμέ- 

γους ἡμῖν ἐμποιεῖ, ΟΣ]. 1. ἀὸ Δπ. ο. ΧΊΙΤΥΙΠΗ.: γίλαο-- 

γίοὶ 7αθαην τοδριέ, οποροδιην οὐ ἐπχίαίεην μαῤιείπεηγ. 

Μιᾷ. ΟἹ. ΑἰΙοχομπά. ϑιθοπιαί. ΠΠ. εἰ Α. ΟεἸ!π5 1, ἸΥ΄Ψ 

ο: ΧΙ. , 

Ὅτι πάσης τελετῆς καὶ παντὸς ἱεροῦ ἀπελήλαται] «πο 

Δ ΟΡΥΡΙΠ 5. πΠἀθ πὰ τιδι αὐτὰ {{Π|. (11 ΤΡ Ππηρτστιῃ 16-- 

δίσηθη Οσμβδοθαπὶ, τπἰΐ ἰγαστ Ἐογοιο μδ᾽ 1π Ἑὐπίοτρε: κπυά- 

μοὺς δὲ οὔτέ τι μάλα σπείρουσι Αἰγύπτιοι ἐν τῇ χώρῃ, τούς τε 

γενομένους οὔτε τρώγουσι, οὔτε ἕψοντες δατέονται. οἱ δὲ δὴ ἱερέες,ς 

οὐδὲ δρέοντες ἀνέχονται, νομίζοντες οὐ καθαρὸν μιν εἶναι ὄσπριον, 

ῬΟΙΡοΙ5. 1 6δίτπιβ ᾽ Ζαδαιη. τι ἐαπθοῦ πὸ ποπιΐπαϑ 

αλεαίξ 7απειὶ ἑοοέ, φιροοί θα μια αὐ ππογέτιοδ ρεγε-- 

71.67.6, τιζίην, οί ἰοηειγαἰξῥιηι8. ταοίξι" ἐαγνθ., οἱ ραγοπίαζὋτις 

“«εἰληθοίεν δαογεγοῖέδ, δὲ ἐπι ον οὐμι5 ἱπεοέμεδ ἐϊέίοραθ αρ- 

»Ῥαγογδ τιαφοηίιέσ,. θα ἸΡΕΓΠΥ ΤΠ] 16. «Ὁ ΟΠ 1185. 584 0115 

τοιοοῖδ ᾿ῬΊη. 1. ΧΎΥ ΠῚ. ο. ΧΗ.: φψιπ᾿ δὲ ῥγέδοῦδ γξ 78-- 

ὑαοία δια γοίζο ἰοτιὶδ 72115 ἐπ δαῦγο ἐδί. Μίδοτον. 1, 1. 

ϑαθινπα]. ο. ἈΠ: δέ χεῖα οογείϊα ὑοχιογίοίο, οἐεέτι5. εἰλδοίχετε- 

ἠαέέοπθ δδημέμδ. παῤούᾳειν ζεοηιδιιδ᾽ οηποιαίἑοπὶ ρεϑϊοὲ 

“ἑαΐδ, δαπεὸ 712εαπι, ψαθ οἱξαϊέῥιι5. μγαεεϑί, ἐδηιρἶο φα-- 
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ογαρε. σε ρειέο γαθαρία εἰ ἰαγίείο. δαογοαίπ; φιοῦῖ ἢὲς 

σαλίη6. γούτιδ Τ 1765 ΘΟ’ ογὶδ γοῤογθηίμ7.. ταν εἰ Οαἰεμααε 

Πιωιίαθ 7, αὐαγίαθ ταιΐοο τοσατιέμι': {μία ἄοὸ πιεδὲ αὐὐμί-- 

ζαο “ααθ εἰὐτύμέδ. τεὐτε5 αὐξιἐδοχείτγ.. ῬΟΔ]ακ 1. ΥΙ. ο. ΙΧ.: 
΄ ε ν᾿ ΄ φΦα.» Ὁ Ψ Ν - , «791 

κύαμοι, οἱ καὶ πυᾶνοι, ἀφ᾽ ὧν καὶ τὰ πυανέψια εορτήη, Μ᾽ Ἰάραίι»" 

Ἡὐροογαίϊοι. 

Ῥὴσ ΤᾺΝ 

Κατάλληλοι μὲν γὰρ πένητι οἱ ῥυπαροὶ ἄρτοι" πλουσίῳ δὲ οἱ 

σαντελῶς καθαροί) ἨΗδπο Ρᾶ 15 αϊνοχβδιίαΐθοι. ἰπχττῖδθ ἐγ 1- 

θῸΠ ῬΠηπι5 1. ΧΙΧ, ο. Τν.: “ ργεηζιεγν δάμθ μεν ῖέ 65:-- 

φιρέδίία πᾶϑδοῦ ροπια., αἰδα βαροῦγθ, αἰδῶ τιαρηϊαξπο, αἰΐα 

ἡποηδέγο, ραπρογεθμ5. ἐπίογαϊοέα. οἵ μᾶι]]ὺ Ῥοβὲ: 6 “ει - 

ὦτι5 φιοηέ6 φιοαίαην αὐωγεοηέμην δέθξ οαοοφέίαδ856. ἔχειτι7᾽-- 

ἄπι, ἐς πιραἰχοξέαην ἐαλνέτεστυ. ΦΩΤῚ 477}, δέ ρεγ 6. ρέδέγ ἐμ 7 1772 

ορογδτ8. εὐ οαρίαξιγθ. τὴρογθ, αἴΐο ρᾶπθ μγηοφεγαην, αἶδο 

φεῦ, (οὐ φοιπογέτιδ τότ αοἱ ἐργηπαην ρμέεθεην εἰοδοεπάειι- 

ἐθ ἀπποπα. Ῥαμὶδ καθαρὸς, χητιηάτι85, ΤιαρνΙ. ἴῃ ΔΊοκ. 

ϑονογο: μαηίδ πιετιαδ ροηπώο ΧΑ Χ, ραμπβ βδεφιιοηέζδ ἀεὶ 

εἰοπαπείμσι ρμοπαο 7. Ῥαμπὶδβ. Ρασογυ ητι8. ΠΠοναί. ϑδᾶϊν. ὙὟ, 1. 

Τ. Ῥο]ακ 1. 1]. ο. ΧΕ: αἰγύπτιοι δὲ τοὺς εἰς ὀξὺ ἀνηνεγμέ- 

γους ἄρτους καλλιστεῖς ὠνέμαφον. Τιτὰν πππ|5 ΨΗΡ Οεορομίοο- 

ὙΠῈ : σταφυλὼς πρὸ μιᾶς ἡμέρας τοῦ ἀρτοποιεῖν βάλλοντες εἰς ὕδωρ; 
- τ, ὉἡὉ " 2 , “ ΄ ὑπ Ζ 

τῇ εξῆς τὰς ἐτιπλεούσας ἄσαντες συμπιέξουσι, καὶ τῇ ῥνείσῃ νοτίδε 

ὌΚΆΑΕΣ , δ Ἢ ὴ ᾿ γῇ ἀντὶ ζυμης χρῶνται, καὶ ποιοῦσι τοὺς ἄἀρτοὺς ἡδίους καὶ λαμπροτέ- 
. Ἢ . ν . 

ρους, ῬΆΠΙ5. ῥυπαρος, ΒΟΥ Ιἶτι5., Πα 1115. ΘΟ 81:5. Ρ8-- 

γ15. ΠΙσΟΡ, ΜΑΥ14115 ορσ. ΤΥΝῚΤΙ. 110, ΧΙ.: 

- ΠΙΡΤῸ Ῥᾶπο ΘΏΓΕΤο Ροΐοδ. 

Ῥάᾶπο5. βου 11, τπᾶση]. ΑἸΠοηδειι5 1. ΠΙ.: Πλάτων δὲ ὅ κω- 
᾿ ΕἸ Ξ » -»" . ΄ ε « ΙΝ 

μῳδοποιος εν ἸΝυκτὶ μᾶκρᾳ τοὺς μεγώλους ἄρτους καὶ βυπάρους, κιλι- 
Ἢ ᾽ ΄ ἣν ὉΡΗ Β ᾿ 

κίους ὁνομάξει, Ῥάᾶποπι ῥυπαρὸν Ἰππτϊΐ ῬΟΥ511185. 86... 111. στη 

1: 

Τυση. ΟΪπ15, οἵ ῬΟΡτΠῈ ΟΥἼΡΤοῸ ἄδφοιδδα [Ὁ 1π8. 

ΟἸοβδας νείοσοϑ ᾶπὸ [χα πη) ΤΟΥ ΡΥ Οἰδηἶ τ, αϊεεητυ τιον 

εἰρἐξοίο-- 
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«ἰοζεοϊοδίϊ5. ογἐδγο εἰϊδοιδοῖεσι, δοοΐ ρέοοίινι, εἷο ρορμῖὶ ἀπ-- 

ποτα, ἐαί εδὲ, "δοαζλενα. αυιὰ] οπ Του ίαββο Τα. 1 1π|85. νο-- 

ταΐ ρμάσεηιν δοψμοηέθην, οἱ ΓΓον αἰ τιι5. δϑοιεἰμην, 110. 1Π| Ἐρν: 

--- νἱνῖ 51:1Π1π1|15. οἵ ρᾶπο βϑοιηΐο. 

516 ἰμνοηΐο δευτερείους ἄφτους ἀριἃ (ΟΟΡΟΠΙ ΟΥτιν ἁπποίογο5 

1. 11. υἱὐ ἀρὰ ῬΊτητιπὶ εἰομέοσία,, δϑοιηείαγα, εἰ ορογαγίω 

φεπα., 1. ΧΤΙΝ, ὁ. Χ. οἱ δρυά Ἰθτοβοοσίσεια 1. Ὗ. -οἱ ΧΙΙΠ: 

οἶνον δευτέριον καὶ ἀδύναμον. ϑ1ο οἰΐαπη οἰδαγίμην ράποηι. Μ. 

ΓῺ]. “Ῥυδβοιίαη. Υ.: 2 οέεγπαθο ρογραφγαπίξ ἀἰοογρίμπην, 

οοπυζέιὀιι5. γοῦν ΟΟΙϑεοιἐ{8, ομην Οἰδαγίμδ ἐπ οαδ ραπὲς 

εἰαίϊι5 δ5δεέ, πλλε τἰέδειην οδ5ὲ ζ{ΐο ράπο ἱπεοι εἶμι. ΑΡα]οΙ. 

1. ΥΙ. Μοίδμ.: δὲ 7γμδίο οἰδαγίξ ραμὲβ δὲ ργοϊεφίο, οἵ: 

δέξιενν 7αοεδϑίξ. 

᾿Απονίαν.} 1,. ἀτονίαν. 

Ἔστι δὲ τὰ πρόβατα οὐδὲν ἄλλο καὶ ἄνθρωποι, 7ρ5βο Ατ- 

ἕοιτ, 1. ΕΠ ο. ΧΊϊ].: πρόβατα ἀνθρώποις ἐοίκασι, διὰ τὸ πείϑε- 

σθαι τῷ ποιμένι καὶ συναυλίζεσϑαι. ἰἀσοσιο γορῸ5. ἀἸΟΙ ποιμέ- 

νες λαῶν. ΟἸοιη. Αἴεχ. ϑίγοιη. 1. : προγυμνασίᾳ γὰρ βασιλείας, 

τῷ μέλλοντι τῆς ἡμερωτάτης τῶν ἀνθρώπων ἐπιστατεῖν ἀγέλης, ἡ 

ποιμενική" καθάπερ καὶ τοῖς πολεμικοῖς τῇ φύσει καὶ ϑηρευτική. [)1- 

δον 5556 ΡΊΠὸ ἢ ἀἀου5 ΧΟ (11 ΤΩΒΟΡΙ δια : Βίος πολιτικοῦ, 

οϑεν οἶμαι", ᾿πητπι{, καὶ τὸ ποιητικὸν γένος ποιμένας λαῶν τοὺς βα- 

σιλεῖς εἴωθεν ὀνομάδειν. ὃ γὰρ τὴν ποιμενικὴν ἄκρος, ἄριστος ἂν εἴη 

καὶ βασιλεὺς, τῆς καλλίστης Φώων ἀγέλης ἀνθρώπων τὴν ἐπιμέλειαν ἐν 

ταῖς ἐλάττονος σπουδῆς ἀξίαις ἀναδιδαχϑείς. καὶ καθάπερ τῷ μέλ- 

λοντι πολεμαρχεῖν καὶ στρατηγεῖν ἀναγκαχιόταται αἱ περὶ τὰ κυνηγέ- 

σιχ μελέται, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οἷς ἐλπὶς ἐπιτροπεῦσαι πόλεως, 

οἰκειότατον ποιμενική, προαγωγή τις οὖσα στρατηγίας. 

Βόεια.] (ὑ]οΒβοργάρμὶ νοΐοροθ, {{{π|0Ὸὺ περὶ κρεῶν: 51- 

δαῖὶ, βόειον. 

Δούλοις δὲ βασάνους διὰ τὸν ἱμάντα καὶ τὴν ταυρίαν.} 561- 

ὙῸ5 50] 10οὐ ψῖνοβ πιουῖτϊ ΒΔῸΡ6. 1ποι θα: μόνο 5, τἴ 

Ἰοᾳιιίίατ Ρ]ατιῖτι5. οαδ σα θαυ. Ἔα]. 1111 [ἀτιγ 6 15, θιιδι}-- 

115. ΘΟΥῚ156, Βα θ]15 οχαν ϊο, δοηβίομο Ραθα]α, θιιθι}}15. πιο-- 

19 
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τ 16 15, θΌ 1.115. οοἰταρι5. τάδοσιιθ ἀἸοὶΣ ὀμοαεαᾳαρ, 'ταυ- 

οία, απγοα. ᾿πνοπδ]. δαῖ. Ὑ1.: 

--- - ἰταπγοᾶ μα 

Οομίππιο ΠΠ6Χ1Ὶ οὐ 6 [ἀοΙ πτιβπιθ Ο8Ρ1111. 

Ὄ]οϑβαο νεΐουοβ: 7 γθαθ, ρέασαρ,, πορί. 

τοῖς δὲ ἐν χειμῶνι διάγουσιν ἀγαϑὰ τετήρηται. Οουγυτιρ ἔτι 

απο Ἰοοι Τορομ Πἃ 56 ΠΟΥ 5ϑῖπια οΟπΙοοίτισα [6110 1551-- 

χηο τοβὶϊτ ὨΤΑΡΊΠΙ5. 1716 ἴσας. (ὐἀβαπθοπτι5: τῷ δὲ αἴγειῶ 

ποῖς ἐν χειμῶνι διάγουσιν ἀγαθὰ τετήρηται, 

Ὅτι χειμῶνι ὅμωνυμα ὄντα τὰ ζῶα ἀνύρηται,] αὖγες 50 1ΠΠδοἵ, 

σᾶρτᾶθ. αἰγὶς ἀπιΐο πὶ οϑὲ χειμών. ἴρβδο Λγίομηάοντι 1. 11. 

ο. ΧΙ: αἶγες πᾶσαι πονηραὶ, καὶ μάλιστα τοῖς πλέουσι" καὶ 

γὰρ τὰ μεγάλα κύματα αἶγας ἐν τῇ συνηθείᾳ λέγομεν. 

Ῥαρ. 1 Χ. 
᾽ τ ΛΕ: ΄ » -“ » ᾿ 
Ἐπεὶ μή κρατεῖ ἡ ἡμετέρα φύσεις ὠμῶν κρεῶν. ἨΙΡΡοοΡα-- 
. . . Α κ 

ἴο5 ΠΡ. Π. 46 νἱοίτιβ γαϊΐοπο: τῷ δὲ ἔνωμα τροφώδεα καὶ 
. ἤ- ᾿ ’ "Ὁ "“ Ν “ -“ « 
ἐρευγμωδεά ἔστι, διότι δεῖ τῷ πυρὶ κατεργασθήναι) ταῦτα κἡὶ κοι- 

- “ Σ - κῶν Τὴ 
λίη διαπρήσσεται ἀσθενεστέρα ἐοῦσα τῶν ἐσϑιόντων. 

ἍὭς γε φιλεῖ γενέσθαι ἐν πολέμῳ καὶ λιμῷ) ἘΠΑΠΠ ΔΊ ΘΗν 

{ΦιτΠΠ18 186 ΘΟΥΡΟΓΊΡτ8. ΨΌΒΟΙ 1] ΠΠ} Δ δα «(ΟΟι1556. αἱΐ 

Τανϊα51. ΧΧΙΝ.: δῆμιο παίμρα οἱ ηηογὗτις γγηνέέοην, 78-- 

2 6., ἔπϑρο)" εἰμ ἐρθὸ οὐεγαρῖέ, ρομεϊόιι5. ἀὸ πιοῖϊ-- 

δ)7᾽ι5 ἐν ἡιιηιαογ την ΘΟ» }Ο)ν δίγ16 7αοζοηιείδ,, οέ, ψιεος 

φγοίοφιι οἰΐαπν ρέορε, τοδοὶ ἡμέηιαγῖδ ΘΟ ΡΟ διι8. ἀοοεη-- 

εἰο. Πιοδ. ἐπηαεϊδ. ραβίοβ οριέλδ, ψτιο08 Φοπέϊη 9 676 οἰζαμν 716-- 

25 δε, νέον αι μαῦονδ᾽ ἀοηιΐποδ, οἵο. ΑὙΥ̓ΠΟΡΊαΒ.1. Π.: 

οὐ αὐ τεἤείγγενεννν τὲ γαηυῖδ ἤμσπιαπῖδ σααανογήδιες, ἱποτθα-- 

σοί. 1). Ομυγϑοβίοπηιβ ΕΤΟΊἾἾἼΠπα 1π 5, 1 ποϊδητ: καὶ 
τ μὴ 3 Ν ᾿ ΄ 2 κ΄ ΄ 
ἐνῶ μάϑυς, οσον ἐστὶ λιμος, καὶ τεκνῶν ἄπεγευσᾶντο μητέρες πολλάς 

κις τὴν τοῦ κακοῦ τούτου βίαν οὐκ ἐνεγκοῦσαι" καὶ ταύτην τὴν 
᾿ “ ς ,ὔ ᾽ -“ " “ ΄ 

συμφορῶν τραγῳδῶν ὁ προφήτης ἔλεγε, Χεῖρες γυναικῶν οἰκτιρμονῶν 
“ ᾿ Ὶ δλδυναν ἌΝ “ Σ 
ἥψησαν τὰ τέκνα αὐτῶν. οὺς ἔτεκον κατήσθιον, καὶ τῶν ψενηϑένα 

, μι ,ὔ 
τῶν παιδίων ἡ τεκοῦσα γαστὴρ ἐγένετο τάφος. καὶ φύσεως ἐκράτη- 
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δὲν ὃ λιμός. Διά. ΡῬα. 1. ΝΠ. ς, 11. Τυνομα]. 8αί. ΧΥ. 

Ῥείγοῃ. δ} ἤποπὶ ϑαίγν. 

Τρόπον γάρ τινα --- ἐσθίουσιν ἀλλήλους. ΤΠΟΠλἾ 05. μ1π|- 

ἔπ ΟΠ} 111 ΟΡΟΥΤὰ ΤῈ8. ΟἸΠΟΒ., 81η6 ΠῸΪΡ5 νὴΐα χοίϊ-- 

ΠΟΡῚ ΠΟΠ]ῸΪΓ, 5101 σοιηράᾶγαπί, Ἰάθοσιιο αππῖ51 Βοιηϊη θτι5 

1Ρ515 νοδοὶ νἹάοαίτιν. 810. )]οιπδάομη ροοίαθ, {τα 68 

8185 ΟἸΠῸ5 ἰΘη 5. Θαπ|8. ΡΡοαΙσοθαΐ, οατοβ ἀνδροφάγους 

Πα] τἾ556. ΤᾺ α1 δπηξ. ῬὨ θυ πτΐπ5: καὶ μέχρι τούτου ἵπποις 

ἥδετο, ἕως ου τὰ αὐτοῦ ἀπώλεσε, καὶ πάντα πωλῶν κατηνάλωσεν 

εἰς τὴν τῶν ἵππων τροφήν. οἱ οὖν φίλοι τοὺς ἵππους ἀνδροφάγους 

ὠνόμασαν. 

τοὺς ἄλλους γεγονότας.) ἴ,. τ. ἄλλως γ, ὙΕΎ "Α 

βαυ. ΓΧΙ. 
Διὰ γὰρ τῶν ἁλῶν ἐπιπολὺ τηρεῖται)] ϑΘαῖοη] αἰ ν 1 )1Π 

Ἡουμοσιι8 νοοᾶνϊΐ, οο απο Ριίθ  πθη}. Θ᾽ (881 τηοχἕᾶ- 

Ἰιϊαϊομ ἃ σα ΠΡτ5. ἀγοοαί. Ῥ]υγο τι5 ϑυμιροβίαο. ΥΨΙ. 

ῬΓΟΡΊ ΘΙ. Χο: οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ σχόπει, ἡ κἀκεῖνο ϑεῖον αὐτῷ 

συμβέβηκεν, ὅτι τῶν σωμάτων τῷ νεκρὰ διατηροῦν ἀσηπτὰ καὶ μή- 

νιμα πολὺν χρόνον, ἀντιτάττεται τῷ ϑανάτῳ, καὶ οὐκ ἐξ παντελῶς 

ἐξολέσϑαι καὶ ἀφανισθῆναι: τὸ ϑνητον. ἀλλὰ ὥςπερ καὶ ψυχὴ, 

τὸν οὖσα τῶν ἡμετέρων, τὰ δῶαχ συνέχει, καὶ ῥεῖν. οὐκ ἐξ τὸν 

ὄγκον, οὕτως καὶ τῶν ἁλῶν φύτις τὰ νεκρὰ παραλαμβάνουτα, καὶ μι- 

μουμένη τὸ τῆς ψυχῆς ἔργον, ἀντιλαμβάνεται φερομένων ἐπὶ τὴν φ30. 

φρὰν καὶ κρατεῖ καὶ ἵστησιν, ἁρμονίαν παρέχουσα καὶ φιλίαν πρὸς 

ἄλληλα τοῖς μέρεσι. 

Διὰ τὸ ὑπὸ τῶν ἁλῶν τετῆχϑα..) Π]πΐανοἢ. Οδεϑί. 

Ναῖ. 1Π|.: τὴν πιμελήν τηκουσιν οἱ ἅλες καὶ διαχέουσιν. ἀπά οἱ 

ΨΊΓΡΡΙ]. 1. Αςμπεϊά.: 

--- ορίαϊα ρον ΓΤΟΘ5. Ἀγ ῈΠ8, 

ἘΠῚ 8416 ἰὰθϑηΐοβ. ἀσίπϑ τὼ. Πἰΐοσο ροπιπί. 

Οἱ δὲ τετυρωμένοι, δόλον καὶ ἐνέδραν σημαίνουσι. ταῦτα γοὶρ 

καὶ ὃ τυρὸς προαγορεύει.)] 501Π106Γ ῥγορῖοσ μομιομυμΐδπι 

49 1ἃ 
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ΨΟΙΌΣΙ τυρεύειν. ν᾽ ἀοαΐον ῬοΟ]υχ 1. Υ]. ς. ΧΙ ΧΧΗ. οἱ Ἐπ- 

δίαι π5 δά ΠΠταά. ΔΛ. 

ἴην γὰρ ὃ πυραμοῦς παρ τοῖς παλαιοῖς ἐπινίκιος,)7) Β0Ποΐ. 

Αὐιδίορμ. αὐ ῬΖτη.: Πυραμοῦς δὲ, εἶδος πλακοῦντος ἐκ μέλιτος 

ἐφθοῦ καὶ τυρῶν πεφρυγμένων, ὡς χαὶ σησωμοῦς τὸ διὰ σησάμων. 

φσαῦτα δὲ ἐτίϑεσαν ἀϑλα τοῖς διαγρυπνηταῖς. εἰώϑασι δὲ ἐν τοῖς συμ- 

ποσίοις ἁμιλλᾶσϑαι περὶ ἀγρυπνίας, καὶ ὁ διαγρυπνήσας μέχρι τῆς 

ἕω, ἐλάμβανε τὸν πυραμοῦντα, δαζἰοιμηαι8 Τόσα νουρθα τορεσπιη- 

ἔσαν οἰϊαιη τ. 5πιάἃ. 

τὰ δὲ χειμερινὰ κυδωνια καλούμενα, λυπηρὰ διὰ τὸ στύφον,] 

Ἡ!ρρΡοογαῖοβ 1. 11, περὶ διαίτ. : Κυδώνια, στυπτικῶ, καὶ οὐ διαχω- 

φέουσι. Ογάοπία, οοἴοποα, Ῥ]η. 1. ΧΠΙ. ο. ΧΙ. 

τς ΤΟΙ: 

καὶ τὰ λεγόμενα λεπτοκάρυα.] Κ οἴονεβ ΟΤοβδδο: λεστος- 

κάρυον., «τ'οἰξαηε πηι,» οογηζμσι. οἱ {1{. περὶ δένδφων: «νμοίαμα, 

λεπτοκάρυα. Κάρυα ποντικά, ΤΉ βοον. 1. 1. ο. ΟΟΙΙΧΧΚΧ.: 

σὰ δὲ ποντικῶ, ἃ ἔνιοι λεπτοκάρυα καλοῦσιν, ἐστὶ κακοστόμαχα. 1 

(ΟΡ ΟΠ Ο15 οχίδι οαρτ! περὶ ποντικοῦ τοῦ καλουμένου λεπτοκᾶ- 

φύου. α Ῥομπίο 5οιϊϊοοῖ νόμπονο, Οἱ Ἰάθο Ῥοπῆοδο πτιοο8 

τοοσδηΐαν,, οἱ αἷὖ' ΡΠ1η. 1. ΧΎ. ο. ΧΗ, Τὰ νεΐοσο Ο]ο05- 

ξαγὶο. (αἴξαρ, ποντικὰὶ πεφρυγμένα. ῬΟΥ Διο αϊδιητπ ψΕΤΟ; 

φαίδαε, ῬΊμΝ. ᾿ρ1ά. 

Καὶ ὅσα πατάσσεται ταραχὰς διὰ τὸν ψόφον σημ)] Ναιοοβ 

οαάεπάο τυ τη. ΒΟπιΠ]πὸ. ἔδοϊππε: τἰθοὸ ΠΡ] πππ 

{οϑοοπ! ΠΟΙ] ΘΟΙΙΐ 05, οὗ ππρέ 15. τοὶ ρίοβαο, 564 δἰλπ 

γαϊοπο 18 515. ῬΥΟΡ αὶ ἢ μπ5: Δεο πον οὐ ἄρηο7 ἢ 15 

παίιγαθ ρεοιέϊαγίδ, ΘΟΠΟ ργηοίθοίβ ορεριμεεηίο,, μεἶρ-- 

γιαίς »η]]}7:110 οαἠγοῖβ, ποῖ ἐζοηοὶ ρμμίαμιτ δ. “πα οαλέδίε 

εα8 πιερε 5. ἤεοὶξ γείϊοίοδαιδ, ἰὸς πποαῖβ 7οοίιε ΜΉ]: 

χιιοα ἐδί υον ἐδέηνδέθ,, πάν ψιί οαζεο ἐγίριαϊι)) 

δογεί 6 ἡποίαπί. ϑευντιβ αὐ Π]π4 ΒοΙοραθ ὙἬΠΠ7.: 8} α»-- 

96 παγίέο πιοθδ. ἑαίρθο αὶ πορῸ ἡπαγ το πο. ϑραγϑὲ ἐεὗεγο 

εἰἰοίέμν, φιροί μγοϊεοίας ἐπ ἐέγγάπυ ἐσέρι ζει ὁ οὐλοί τε 
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}αοίμηξ, φιοοῦ πιορίοίψγα αὶ τὸπν ραίΐίγαη αν ορήεσειπε 

εδί. το ἑαΐδο ἃ ριιογὶβ αορεγροπία. οο5 οεην δέγορείις δέ 

ἐοπρίοίο γ)ωρίανὶ, ποφῖα πορὰ πη ρέα ατροϊαξ αὐὠμογ θεν, 

“πὸ εἶθ πιερέξαγιεπν οἰἰχιπαίμν, Ἰάουα: σιαπν ἐἠμεαί «ιοί.- 

ϑαγ εδέ, τάφο βραγρὲ ττίοοβ, μέ γαρίοπίζως ριεογὲς Ξαξ 

δέγορηίϑ., 116 ριιοίέαο τον τἰγριίπϊέαΐοην αρρογιοπίϊδ μοϑοὶξ 

αἰιρεἰϊν, (Οαἰα]]ιι5 : 

1)4 πιο. ῬΈΘΥΪΒ., ΠΟΥ 

(ὐὐποιθηο. 58 115. αἶπιὶ 

Τιτ5ι511 ἀπο θ18. 

Δουλείας καὶ ὑποταγῆς διὰ τὸν ἐν ᾿Ελευσῖνι λόγον ΔΛε- 

65115. ΤᾺ ΡῈ] 4 πὶ 1ππληπ1, πᾶ Πανταῖαν ἃ ΟἼοπι. ΑἸοχδη, 

ἵπι Ῥγοίτερί. οἱ Αὐυηόθῖο 1. Ὗ. «ἄν. ρεπί. 

Περσικά.) Ῥογδίοουτασ ἄπο σοποῦα ΒΠρουπαίϊα οἵ Ρο- 

Ῥυ]ανῖα, ῬΊΙΩ. 1. ΧἼΠΠ. ο. ΧΙ]. Ῥογβίσσμι ἡπ}π|πὶ, 1π0]1-| 

ἴπδοα ππιχ ΡῬ]διΐο εἰ δον ἀρὰ Μδορο)}). 1. ΠΠ|. δαίαγη, 

ο. ΧΙΝν. Θιρι]α5. δΙρ]ιαῖα5. ἃριὰ ΑἸιοπάθιμ 1. 1Π1|.:-: 

τΙερσικὰ λεγόμενα μῆλα, ὕπό τινων δὲ Περσικὰ κοκκύμηλα, μέσως 

ἐστὶν εὔχυλα, ϑρεπτικώτερα δὲ τῶν μηλῶν, 

Βερόκκιχ.] Βουροπάμπιη νἱἀοίαν. πραικόκια, Δίαν 14]. Ἰ, 

ΠῚ. ορίστ. ΧΤΥΙ.: 

ΜῊ τη ί θυ 5. [ΠΟΥ ΔΠλτι5 ῬΥΔΟΟΟΙ πὰ ΤΑΠ18. 

Ντπο πὰ δάἀορί:ν!5 Βοιβιοα σαγ ἃ 51Π||τ|8. 

Ῥιη. 1. ΧΠῚ. ο. ΧΙ]: πεϑέαέο μγαφοοοίς ἐπα ΧΧᾺ 

εἶδος. γερογία. Ἰϊοβοουνια. 1. 1. ο. ΟἸΧΥΊ.: τὰ δὲ μικρότερος 

καλούμενα ἀρμένια, ῥωμαϊστὶ δὲ πραικόκια, εὐστομαχώτερα τῶν. 

εἰρημένων εἰσί, 1. 4110τ|5644π| ἰἁγπηο. ΘΟ ΙΟΙΡτι5. Ἰερστίμ : βρε- 

κόκια : οἵ τὰ ϑδιιι4α: κοκκύμηλα εἶδος ὁπωρῶν τὰ παρ᾿ ἡμῖν λεγό- 

μενα βερίκοκκα. 

Κοὴ πάντα τὰ ὅμοια, ὡραῖα, 50111οϑὲ, “πᾶ {πσαοία φαΐ 

ἀσοουρίαθιο ῬυΟρογαμΐ, ἀποτγιιπ) νοϊοοιϊίαβ οἷΐο πη} 65061-- 

{πῃ γαπδνοϊαΐῖ, οοσπηίαιιθ. 56. ΟΠ ΠΑ ΔΥῚ. 

᾿Επεὶ τὸ δένδρον.) Ἱ1,. ἐπὶ τὸ ὃ. 



ιΣ μἐπν 

οἷδα δὲ ἐξ αὐτῶν παρά τισι καὶ ποτὸν σκευαξ όμενον. ῬΙπ. 

1, ΧΙν. ο. ΣΥΊ.: νη δἴ: εἰ ε δ ΠπΠαπ8. ϑυγιᾶοα, δ ὁ 

ῬΙΠ15 τη] ΟΣ 110 ΟΥΠΠΊΡΙ5. σΕΠΟΥῚΡΊ8. 

Ῥαρ. 1,ΧΠΠ. 

Πίναμες,7 (ΟἸοεδαθ, νείεοβ : Πίναξ, οαέέπιι5, Τίσι: (ἀ-- 

ἐλίι5 πίναξ. γοθοΥϊοβ οὗἶαπὶ πινάκια) πινακίσκους, πινακίσκια 

ἀρΉΠ ῬΌΠΗΟ, 1, ΝΣ: ΧΉ 6. ἈΝ ΘΗΝ, 

Γαροψίθες. ϑιι465; παροψὶς, ἐμβάφιον, ὀξυβάφιον, 

Λυχνίχ, ῬΟ]πχ: λυχνίον, ἐφ᾽ οὗ ἐντίϑεται ὁ λύχνος, ἢ 

καλουμένη λυχνία. 

Διὰ τὸ εὐαπόσβεστον] ἩϊλάγίαπΠο Ἰηΐογτοσαμῖ: Οὐά 

οδί μβοιπο 7 Ερίοίθίμϑ τοϑρ. Τμισοῦπα ἢ. νψοπίο ρΡοϑῖΐα, 

[αὶ ἔρωτα διὰ τὸ ἀναλάμπειν.) [αἀγιᾷπο Ἰπίονγοσϑηΐ! : 

Οὐάτο μτι5 Ὁ π]οᾶπο, ππρία 651} Ερτοίοίπ5 τοβρ. Ο 5ΐθπη- 

4 ΔΙΠΟΤΕΙ ΔΠΊΟΣΟ ἱποομάϊ. 

τράπεξᾳ δὲ τρίποδος οὐδὲν διαφέρει] ῬΟΙΠκ 1]. Χ. ο. 

ΧΆΤΙ: καὶ ὑποκειμένη τοῖς ὄψοις τράπεξα καὶ τρίπους ἂν καλοῖτο, 

Οἱ τοῖχοι τῶν κλινῶν) ϑρομπάας, ἐνήλατα) Ιαἴογα Ἰεοίο-- 

γάιπ. τῖῦ ἴπΠ ΑἸ Ποϊὸσ. 1. 1. ο. ΚἸ ΧΧΤΙ. τοῖχος νεώς, τιπάθ 

εἱ τοίχαρχος ἀριὦ Ατέοι ἀου τ Β5ΠΡ. 

τραπεφοφοροι.)] Τα]. Ῥάμϊα5 1. ΠῚ. 46 5:0 ]16οΐ. Ἰοσ.: 

δε ροἰϊοοί ἰοσαία ἄσοο δον ἐπομέπι", τπιθυϑάθ, ἐγαρεσορῆο-- 

γα, εἰρίεσε,, οἷο. ἰταροζορμοόνα, ἀΡ801 ὁ ἀπῖθτι5 νῖπα τηῖ- 

τιϊδίνγαπιπισ. ΟἸοβδαθ ψείογοβ: Ὑραπεφοφόρον, Οἰαἰξοίαγεο. ἐφ᾽ 

σὖ δὴ τὰς κύλικας οἰνοχόοι; ἐτγίϑεντο, τιΐ ἰοαιιπν ῬΥΟΘΟΡΙΙ5: 

το πὶ Ῥοχ 1. Χ. ο. ΧΕΚΧ.: ἐφ᾽ οὗ τὰ ἐκπώματα κατἄκειν- 

ται. ἀὸ ἀε]βοῖς. οἴ εἀὐποίΐαν!ς ῬΥΙΠΟΘΡ 5. ἔπι  ΙΒΟΟΠΒΙ  ΟΥΊΗΩΝ 

ἔδοοθα5 (πίαοῖ5 ΟΡδοτναί. Χ. ο. ΧΠῚ. Τονίθαμ νόρο 

ΒΟΥ ΙΡβουαὶ ΟἹοββοστάρθι (αὐοαγο ἃ οαόο; αὖ Γανομα} 8 

ΓΙΐΟΓΡτΕῈ5. ἃ οτΐοο ομϊίοῦσο, αὐ δεῖ. Μ1: διαΐίηθ, 1})-- 

4π|ῖ, σοπορθιί; ομεἤοαγα αἰἰοιιπί. Θεὰ πὶ 8118] ΟἹοβ5ὶδ 
- ΄ , - 7 - 

Ἰοσευο ΤΟΙΣ: ΠΟτηριΟΘ πη) (ἰαἰέοέςτ ἔτε1)}. 

ΠΟΛ  ΝΟΤ ΠῚ 



δ 
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, ᾿ ͵ "“ 

᾿Αγκῶνες δὲ καὶ πάντα τὰ προρπτυσσομενὰ τὸ κυσμιῦν Τὸν βίου 

σημ ϑιιαὰ5: ἀγκῶνες δὲ καὶ πάντα τὰ προςετυσσύμενα κατ᾽ 

ὄναρ, τὸ κύσμιον τοῦ βίου σημαίνει. ΟἸοβϑαυίσι. νοΐτ5: ἄγκο 

νόδοσμος, ἤοο οἰδιαί. οοἄοχ 115. ἀγκωῶν ὃ δεσμὸς, (τι 0114], 

Ῥασ. Τ1{(Χ͵ν. 

Πυργίσκοι καὶ δησαυροφυλάκια.] σα. : πυργίσκοι καὶ θήσανα 

φοφυλάκια ς σκεύη κατ᾽ οἶκον. 

Μυρίδεσϑαι γυναιξὶ ---- μοιχευομένων. ἢ Οαον βοϊοοῖ ἀο- 

ῬΙΟΠΘΗΒΙΟΠΘΙῚ βισηΠοαῖ αρπὰ Αὐίθ ον. Ρ 6551}. 

᾿Ανδράσι δὲ πρὸς αἰσχύνην ἔσται] ίτοβ. τιμδτιοηΐα ΟΙογα 

ἔθνος εἰ τπάἀορονῖια δὶ. τὐπσιιοηΐαΐοϑ Θα ἢ καὶ ὕξοντας μύ- 

ρου τί ἄν τις Φαίη τούτους ἰδών; ἀτεχνῶς ,) καϑάπερ μετωποσκόπος 

ἐκ τοῦ σχήματος αὐτοὺς καταμαντεύεται μοιχούς τε καὶ ἀνδρογύ- 

Ὡ ὉἸ ΑἸοσαλῃ. 1.111. ὠἰθαβάασι, ος {ΠΠ. Ῥμαράνιιβ Δτιδ- 

ΤΑβογίαβ 1.0. Ὁ. ΧΆ ΧΧΗ͂Ι.: 

{]πρτιοπΐο ἀο] ΠΡ α{π|5., νοβιιίαι Δα , 

ψοπίοραι σρόϑϑιι ἀο]τοαίο. οἱ Ἰαπριῖάο. 

ἘΤππο π0] ἀν Δ ΠΜτι8 αἰ οχίσομιο ἄρηῖῖπο: 

Οὐΐπδπι οἰπαθάτια 116 ἴῃ. σομβθθοῖαι π160 

Ατάοι νοπῖγο ὁ 

Ὑ ΟΡ δ᾽ μι 15 πευγαπίο ϑποίοηϊο δἀο]οϑοθηἑ πα] Τυαστδη- 

ἰομ ππσιθηΐο.. ΟἿ 5101 ΤῸ τπλθ είν αἴὰ Ῥυδοίθοι τ ἃ ὅτα- 

15 ἀσοτεῖ, πιίτι ἀν δ τι8, ὙῸ06 οἴϊαιη. στ αν 551 π|ᾶ 1:1- 

ἐσερι: ΓΑΙ βεο αἰ ΟἸ]ΟἾτ15508. ΤΠησποη 8. 5080 

πποῖ ἀπὲ Γουιΐπδο, τῦῦ οἰοσαμί!ον 5. 5180 οἵ ππτι που 5. 

Ῥοπιρομίτ 1. ΧΧΙ. Το δ. το. ἴορ. ῬΙπ5. ΜΟΓῸ 10. 

ΠῚ. ο. ΠΠ. 5υμμλδη) τισι 0} ΟΥ̓] σου πο δι! 1 

5850 5010, τι ἰὐδηβοιηῖο ξοπια οὐον ἰμνιοὲ οἰΤα 

αἰτια ἀρσομίο5. (ΟἹ. ΑἸ χα ὙΠ ῬΈΘς ὙΠΠ πΑυθΕ- 

ζεσθαι ἤϑους ἐστὶν ἑταιοικοῦ διαβολὴ γ καὶ Φάρμακον ἐρεϑισμῶν. 

Πλὴν τῶν ἔϑος ἔχοντων μυρίζεσϑαι,) Οὐθτιδάαιη. ΒΊΟΥ [5 

οδὲ πιπρηομ 15. τ ΠῚ 1101} γο]ηρίαί 5, 564 γαϊοϊπἀπι}5. οὐ 588, 

αἱ ποία! Ῥοιμρομίιβ 1οο, οἷ. ΟἸΟΠΙΟΠ5: οὐ γὰρ κατὰ πάντα 
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ἀποσκορακιστέον τὴν χρῆσιν αὐτῶν, ἀλλ᾽ ὥςπερ Φαρμάκῳ καὶ βυη- 
ϑήματι χρηστέον τῷ μύρῳ" πρός τε τὸ ἐπεγεῖραι τὴν ἀπαυδῶσαν 
δύναμιν, καὶ πρὸς τοὺς κατάῤῥους, καὶ πρὸς τὰς καταψύξεις, δυςα- 
φρέστησίν τε, ὑγείας μέρος μέγιστον, ὀδμὰς ἐγκεφάλων χρηστὰς ποις 

1 εἶν, δορί Ἰηδρὶ5 δϑὲ αἱ Ηἰθ8 νευθὶ5 τῶν ἔϑος ἐχοόνταν μυῤίξε- 
σαι) Οἰπαράοβ οἱ ἄγδιοοβς ποίοϊ Αὐἱοιάοτιβ, 411 βοϊεπξ 
μυρίξεσϑαι ψΟ]ρ 115. ΘΕ πΘα ΠΕ 86 σγα!α. οἵ ΟΡΒΟΟΘΠΟΥΤΙΙΩ 
ἀοιμπογιιηι ρυδοοίρυα ογαΐ οὐσα 4 ΟΠ Ιοαἴος βᾶσρε Πηἶχο. 
ἅπα ἄθ τὸ πἰπη 5 ΤΠ Π]Π1ὰ Ῥάδβ5 11). 

Εὐφροσύνην δὲ ---- πρότερον ὀρχοῦνται, οἴ0.1 ϑα]ἑα πο πὶ 
Πα Π} Ππιχτιρίηθ νοοῦ ΜΙ, Οἷο. ογαΐ. Ρτο ΜΈχδοπα, 
«πὰ ΘΟΙΠΠ 558 10 ΠῸΠῚ Βα πα ΠΡ. 726,10 Ορμέγγ, 76γ6, Ἰπαα, 
δαΐίαξε δούγίνβ., ποῖ 7ονίο ἐπϑαηέ: πόψιθ ἔμ δοἰϊιαίζηο, 
πόψμ6 τὲ οοπρέρέο τηοαθγαίο αἰψεθ ἤογιοϑίο. {γυίοηιροϑί ρὲ 
ὈΟΡΡΕΡΙΣ, ἀπιοοτὲ ἰοοὲ, ηρμεζαγιεην «οίξολαγεπι δΟΙδδ5 65 
ἐχέγοπια δαίίαέζο, αἴατιο 1 ΟΠ ΠΟ δὲ αποά 41 ΑΤΓΟμ]-- 
κἰου, ἨἩογαίπ5 δεῖ. 1. 110. Τ|.: 

(Δ ΤἈρΊαμ 7 5611 ΜΠ ΟΗΪπι5, πὲ βθπιοῖ ᾿οίο 
Αροοϑϑιί ΤΌΝΟΥ ΘΑΡΗΣ, ΠΠΠ]ΘΙ 5616 ΠΠΟΘΥΠΪ5. 

Εἰ μὴ ὥςτερ δεσπότῃ ἀποτόμῳ καὶ ὠμῷ τὴ ἀρχῇ τὴν ἀποφορὰν 
ἀποδῶσι.) δϑουὺῖῦο: τῇ γαστρὶ τὴν ἀποφορῶν ἀποὸ. Ψοηΐγ 5 οΡ-- 
βραμίπιπλ, αἶχὶ! ΤΙΟγα  τ8.. 8841, ὙΠ. ἨΡ. Π. ψεπῖσὶ οπίηι 
Ῥαγοπάππι ἀοηνῖπο ἀσοῦρο, οὐπᾶοιῖ, ἱποχ ρθη], ΙΔοοστιθ 
ἀγάπαμι Γ611 6586. δίοραι (ὐαίο νοῦρα {ποογὸ δᾶ νΟΗΐ ΓΘ. 
4π|. ΔΈΣῚΡιι5. σατο, οἵ ἄρτι] ΛΔΥ ΒΓ ΟΡαΠ 6 η} ἰπ ΛΔΟΆΣΠΟΠΒ. 
Ῥάϊον ΠΠΪὰ5. Ταιμο]]οὰ8. σομρε αι, ποπς δι168 Ργδοβονα 
ἀυυεῖ, βοὶ νϑηΐσοιι: 

ἀκούετον δή ποτ᾽ ἔχετ᾽ ἐμὶν τὰν γαστέρα. 

Ἡοιηοτι5 Οὐ ν55. Ἡ.: 

Οὐ γάρ τι στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι κύντερον ἄλλο 

Ἔσλετο, ἥτ᾽ ἐκέλευσεν ὅσ μνήσασϑαι ἀνάγκῃ. 

μ1Ὸ νογὸ ἴοοι5. οἰζαίασ ἃ} Αἰμοήάοο 1. Χ. τἰ|ὸΚ εἰ ΑἸ]οκὶς 
ΘΟ] τ 5. αἰτ: 
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Μάϑοις τ᾿ ἀν οἷον κακὸν ἀνϑρώποις 

Ἔσϑ᾽ κἡὶ γαστὴρ, διδάσκει οἷ᾽, ἀναγκάζει 3᾽ ὅσα, 

Εἰ τις ἀφέλοι ταῦτ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν τὸ μέρος ἀπὸ τοῦ σώματοξ, ᾿ 

Οὐ δ᾽ ἂν ἀδικοῖτ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς, οὔ 9᾽ ὑβρίφοιτ᾽ ἂν ἑκῶν. 

νῦν δὲ διὰ ταύτην ἅπαντα γίνεται τὰ δυςχερῆ. 

Ῥγορίου. βδῆο νομῖν5. οὐπ Πο] Ποιὰ ΠΕ, τ πλαΐὸ ἴδηι 18 

ῬΓΘΙΙΙ αἰγοοίβδι 1 Π δι} 5. 0] 1011 σοπῖ8, τιμωρίᾳ δριμυτάτῃ 

ὁμοῦ καὶ μακροτώτη. ἁπάντων θανάτων χαλεπώτατος. 1). Ομ Ὺ- 

βοβίοιῃ. ΕΟ}. ἄθ 5. Ἱπιοίαμπο; καϑάπερ γὰρ δήμιος τις τοῖς 

στλάγχνοις ἔνδον καϑήμενος, ἅπαντα καταξαίνει τῷ μέλη) πυρὸς 

παντὸς καὶ ϑηρίου σφοδρότερον κατεσϑίων πάντοθεν τὸ σῶμα διηνεκῆ 

τινα καὶ ἄῤῥητον παρέχων ὀδύνην, 

τὴν ἀποφορὼν ἀπο} ϑιι14.: ἀποφορὴ παρὰ Ἡροδότῳ καὶ τε. 

λουμένη παρὰ τῶν δούλων τοῖς δεσπόταις. 

Κωφὸν ἅμα καὶ ἄλαλον. ἐκ γενετῆς κωφὸς. ἄλαλος. ΛΑἸοχδηά, 

ἈΡΠγοά 5. ῬΎΟΡΊ ηι. 

Ῥασ. ΤΙ ΧΥ. 

“ναᾳ διανεύοι ὅσω βούλεται σημαίνειν.) δα! ταη τι. ἨτιϊτῈ5 

ΟἹ σοβίτιβ Ἰοαπᾶσοβ οὐδηΐ, αὐἀθοάιο ἀπο οαποραΐτν οοτι- 

118. δι] ο] απ. Ὑεῖτι8. Τὰριρσναιητηὰ: 

ΤΠΡΥ Ο551|5. Βοεηαμι ΡΟρπίπὶ βα] ἴον. δάοταΐ, 

ϑοίον αι ροπάοι ργοάονο νοῦθθα ΠΊ8 ΠΗ. 

Ναῖὰ οὕ σγαΐα ὁπόγιις ΑἸ πα 11 σαμοα. επ1018, 

Οὐδο τοβομαΐ οδηίου,, πη ΐ 115. 1056. Ρσοβαΐ. 

'"οὺ ᾿ΐπσπαο, αιοῖ πποιῖργα ν1}Ὸ, 1110 801}18 815 68; 

Οὐαθ ἔαρι ἀὐτὶου]ο8. οὐαὶ βι]οηΐο Ἰοαα:. 

(ὐαδοιοάοτγιιβ 1. 1. αν. 1.1.: Λογοϊδίαγην ἐοφιεαοίδοίηναθδ 

γλαη18., ἐλησεοδὲ εἰἠοίίἐ, δἐδογυέζπευτν οἰαπιοϑιίι.,, δι ροϑέλθ 

ἠαοΐέα, φίεην ρα οίγλιγπιέα γερογ 588 πα Ωἕ17', οϑέεγο-- 

«ἔθη ᾿οηεΐηες ρό586 δὲ δίπθ ογὶβ αὐαΐιε δπτιτν τοί εἰ6-- 

οἰαγαγο, οἷς. Ῥοβίγοπια πᾶθο νορρα τϑοΐδμι ξασπιηΐ ἱπίοτ- 

᾿ Ῥγδίαϊοποιι 11Π15 Αγζομαϊα. : ἵνα διανεύοι ὅσα βούλεται σημαί- 

νεῖν, Ἰ6η] (ἀββιοάογιβ 1. 1, ΧΧ.: Πᾶπο ραγίθπι Πη8108 6 
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ἀἸβοῖρ! 86. Πλπΐα ΠΟΙ ΠΤ ΟΡΟ ὨΠΔΙΟΥΟΒ: 80] ]10οἴ, ατ|65 

ΟΥΘ οἷαιιδο ΠΊΔΉΡτ8. ἸΟατ τ, ῬοΟμΙ5 ἀρὰ 'ογεπ- 

απτι δτγ τι: 

ΜΡ 465. Ριι6 1186 

58 07185. [)δπ Ραγαΐδο, 

"ΙΠοί5. οοοτο ποοίῖβ 

ίδπι ΡΟ Ἰοατδοὶ. 

Αππραίου ΘΡΙ ΒΥ διμηηδίαν τ5. 1 δἰδίπδμι ῬΥ]Δ15 βα]αίου δ: 

Θῆβαι γιγνώσκουσι τὸν ἐκ πυρός" οὐράνιος δὲ 

Οὗτος ὃ παμφώνοις χερσὶ λοχευόμενος, 

Τιβοηΐίτι5 ΘΟ ΠΟ] ἀδίιοιιβ 1π βιαίτιδμ 58] 1 0118: 

ομματά σοι, καὶ ταρσὰ, ποδήνεμα, καὶ σοφὼ χειρῶν 

'Δάκτυλα. 

πῖπο 116 ἀριιὰ Οὐδοροβ βαϊ αϊοππμη ψοσΆΡι]α: χειρῶν πε" 

ριαγωγή. ἔνδειξις. ἐπίδειξις. ὀξυχειρία. εὐχειρία, ταχυχειρία. μορφά- 

σαι͵ σχυματοποιήσασϑαι. Ἰίοντη;: χειρίσοφοι οἱ χειρονόμοι, «{ 

δαί σοδίτι ΤῸ. πη} }Π 1 1011 065. ἢ στιτ 5 οἱ βοπομγαΐα 81} οδη- 

11015. Πιδίουιαπι «πὶ Γι]. δα! αραμὶ. νοίουθθ ΘΠῚ μη 58]- 

ἴατο ἀἸσορθαμὶ ἐπιδεικτικῶς ὑπορχήσασϑαι. 81. ΠΟΙΑΙΙ5. 541- 

ἕαγο, Οὐγοϊορα; δαί ν. 1.. 10: 

Ῥαβίου Ομ 5411 ποῖ τ1 γοίορα τοραβαΐ. 

ἌγμοΡ. 1. ν΄, ἄν. σοῃΐ. : δαἐζαίεν ΚΖ ἐπι5. δαϊέαίμ 0 66-- 

δἰπισίία Ζ)γπαίεηιοσιθ. ΑΥΈΪ]ο 5. ΑΡοΟΪ, : πο ἔπι {πέρ δι-- 

ἐπέ6 δαϊαποϊς γαὐτεζδ δλοδδῖδ ρίαμθ δὲ δηοτρῖδ, 810 {π- 

σνομᾶ]. δεῖ. ὙἹ.: 

ΟἸποΙΡοπομῖοη Π,δἄδηη 110}}1 88] πίο Βαίθν ]1Ὸ 

ΓΙ ΘοΙα νΟ51086. ΠΟΙ ΠΠΡΟΥΐ. 

πος οδί, Τποοῖα ῥυτ οἱ βρὸπο οὔ βϑαῦ βρϑοίαπάο Βᾶ- 

Δ γ 1] ὰ1., (111 απ Ρόπο 1,6 δι βα]απάο τορι δοβθηίαξ, τοὶ 

ἦγρ58. οπο ΡοπομΙ05. 1,6ἄα. νἰἀοαίαν. ἸΡΌ]]Ππκ ἴ. 11. : χειρονο- 

μῆσαι τὸ ταῖν χεροῖν ἐν ῥυϑμῷ κινηθῆναι, ἣ 

Βασιλικὰ μὲν πρόρωπα --- ὃ ὀρχηστής.) Ῥοίγοπίτι5. ϑαΐ.: 

Οτεχ ἀδι 1ἢ 8οοπα ΜΙ ατι., Ῥδΐου 1116 νοοῖ", 

ΕΠ1Ὸι5. κϊο, ποιηθ αἰνλ{18. 1116 Ἰοποῖ: 
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Μὸοχ τοῦδ! τι ἀοηα5. 10} 151} Ρασίηα ράγίοδ, 

γοῦὰ γοάϊ !Ὰ4ο0165,. Ἰβϑιι]αΐα ΡΟΣ . 

ἍΜ οίι5. νου δὲ, τηουΐαϊοβ ΟΠ 105. Εἰδ ΓΙ οπΐια 1 ἀρὸ- 

τα, Ῥοβί απ. θη  ῬΟΥΒΟΠὰ αἰ} ΠΟΡῚ5. 1615. Τ᾿) οϑεῖ, 

οἱ νἱΐα ποῦ! διιπτι8, Ὠ1Ο}5. ἀοόπιο Ρεἶϑαι ροάο ραπρογαι 

ἐθοΥ μᾶ5, τσ 116. ΤΠ ΥΟ5. 

Ὅπως δ᾽ ἂν ὀρχήσηται δοῦλος ---- πληγάς.) Οὐπη Ρ]6- 

Ῥ6 115. 1ππ 415. “αἰ άαμη Ῥαίου απ] 1π5.,. ΡΥ πβαληλ ῬοΙρα ἴη-- 

ἀτιοογ οἴει, ΒΟΥ ΉΠῚ απ πὶ 560 {τπποα, οαοβι 610 ορίββοῖ 

οἷνοο, “. ΛΔἸμῖο Τρίτον 1π ἀπο Ῥυδοοορηῖ, αἰ (088. 

ἀϊοογοῖ, ὅτι οὐ καλὸν ὀρχηστὴν ἔθωναν, ὅτι κακὸν ὀρχηστὴν 

ἔστειλαν καὶ ἀτερπέστατον. ὉΥΔΟΒΙ ΓΟ ΘΠ 5101 αἸ5Ρ]1οτιῖ556, 

Σταυρωϑήσεται διὰ τὸ ὕψος.) ΟΠ Ὑ5411|8 ΒΈΥγ δ ἴῃ Ρ]αῖι- 

τὶ Βαος 1:61}. : 

Οτοάο Ποτοῖο αὔνοηΐθηθ ΠΟΙΟῚ ΤΠ 010 χη 1]}}1,᾿ 

Τδοϊοίαιο οχ ἐόπιρῖο (ὑπο  βαί ασα μι οχ ΟΠ γβαΐο. 

ἴη ΟΥ̓ΤΙΟΘ 88Π176. 1) ΟΥ̓ἸΟΟΙΣ ΘΣΥΘΈΠΤΤΟΓΟ, ἀρ οαπάεξηι 

ΠΟΟ 56110]. 

Δι τὴν τῶν χειρῶν Ἔκτασιν.) ΟΓΙΟΙΑΡΙ ΙΒ ΡΟ 5515. 1η8}]- 

Ῥιι5 ἢ σαι πη, τι ἀρυιὰ “σομ] 005. ΟΌΒΟΥ τ οϑί. 

τὸ δὲ πυῤῥιχίξειν στὸ αὐτὸ τῷ ὀρχεῖσθαι σημ] ϑηϊα5: 

Πυῤῥιχίξειν, μετὰ τῶν ὅπλων ὀρχεῖσθαι, Πυῤῥίχη, εἶδος ἐνόπλου 

ὀςχήσεως. ΑἈραϊπίαβ 1. 1Π1.: Ναρσῆς δὲ ἐξασκεῖν γε ἐπιπλεῖον 

αὐτοὺς ἐπέλευε τὰ πολέμια, καὶ ἐπεῤῥωννυε τὸν ϑυμὸν ταῖς κα )ημέ- 

ρὰν μελέταις" τροχέάφειν τε ἀναγκάζων, καὶ ὑπὲρ τῶν ἵππων ἐν 

κόσμῳ ἀναπέλλεσϑαι, ἔς τε πυῤῥίχην «τινὰ ἐνόπλιον περιδινεῖσϑ αι, 

4} τἸοοπ8. οὐξαί ἃ δάα ἴῃ νοο πυῤῥίχαις, πΟΠΉ 1115 

πη] έ 15, ΘΟ. ΠΟΙ] )ΔΟ διιοΐοσο. Δἰμποπαθαβ Ὁ. ΧΊΝ.; 

καὶ γὰρ ἐν τῇ μουσικῇ, καν τῇ τῶν σωμάτων ἐπιμελείᾳ περιεποιοῦν- 
Ἀ ᾿ » . ,ὔ ΄ 

7) αὶ πρὸς τὰς ἐν τοῖς ὁπλοις κινήσεις ἐγυμνάξζοντο σο τὴν ἀνδρείαν 

μετὰ τῆς αδῆς, ὅθεν ἐκινηήθασαν «ἡ καλούμεναι συῤῥίχαι, Μιά, 

ΧΟΒόΡποΣ 1110 1. 1. Κύφ, ἀναβ. ῬοΊλιχ Ὁ. Κ΄. ο. ΧΉΠ. 

Ὑροχοπερτεῖν.} ϑαιϊ[αἰοχὶ αι οὐθειη νοσίοσο, Ἄσμορ. 1. 

Π. Μ. Οἷο. οὐεῖ. τπ ῬΊΒΟΠΟΙΙ: 726. ἔτε7η} φιρίείθνηι, οτέτην ἐζέιεγ 
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δητεγν δαἰἑαέογίϊεγυ “6 γϑα7ϑέ ογϑεην, 7ογέμηαο γοέαην ρεγέϊ-- 

γοδοοῦαί. αρίο δὰ βϑπϑιη ΛΥΙΟΙΙΔΟΥ. Π181 μγᾶν 15, (πο 

Ἡ18 518. Π]1Π1 Ρ]δοοί, ᾿ϑπιὶ ὙΟΥΡῚ Τοΐουτο δα 1Π|8πὶ 581{8-- 

ἽΙΟΠ5. Πρισαμη, απᾶ0. Ρ0]16 τεργδοβθηΐαΐαν 1 ΧΟΠΟΡΙΟΙ-- 
Ξ 8. τὰς Ὁ . ἜΨΟ ͵ δοῦν ἢ » » 118 ΘΟΠΨΙΨΙΟ: δρῶ γὰρ ἔγω γε τήνδε τὴν ὀρχηστρίδα ἐφεστηκυῖαν, 

᾿ ᾿ ᾿ )-» Φ ϑ 9 , κ Ἵ Ἁ Υ “ 
καὶ τροχοὺς τινὰ αὐτῇ προςφέροντα. ἐκ τούτου δὴ ηὐλει μὲν ἀψτῇ 

αὶ ἑτέρα, παρεστηκῶς δέ τις τῇ ὀρχηστρίδι ἀνεδίδου τοὺς τροχοὺς 
! ΄ - 

μέχρι δωδεκα. κα δὲ, λαμβάνουσα ἅμα τε ὠρχεῖτο, καὶ ἀνεῤῥίττει 
«ς - 

δινουμένους ̓  συντεκμαιρομένη ὅσον ἔδει ῥίπτειν ὕψος, ὡς ἐν ῥυθμῷ δέ- 

χεσϑαι αὐτούς. 

Μαχαίρας περιδινεῖσϑαι ἡ ἐκκυβιστᾷν) ἰογίοαη Ἰπ|6 ]Π1στὲ 

54] 141{10}18 50]1θ1η8, {πο ἃ Ῥο]ΐπος οἱ 8τιᾳ4α νοσδίτ ξιφι- 

σμός. ἀπάθ οἱ ξιφίξειν ἩΤοσγοῖο. 5τπ|1465: Ξιφισμὸς, σχῆμα ἐκ 

τῆς ἐμμελείας καλουμένης, «ἀἀοηάιη) νἰζοίαν: συῤῥίχης. νοὶ] 

Ἰεσοπάπιη: ἐκ τῆς ἐμμελείας οὕτω καλουμένης. (Λτιΐη ῬΟΙ] 5 

5 σι ποῦν νοΐ Αὐἰθημ, ρου ϊου]οβιαα. 1Ππ| δϑ]ίαμα 

Βομθιηα, 46 4πὸ οἰΐαῃὶ ΧΟΠΟΡμοα πὶ οομνψίνίο: μετὰ δὲ 

τοῦτο κύκλος εἰςηνέχϑη περίμεστος ξιφῶν ὀρϑῶν, εἰς οὖν ταῦτα ἡἣ 

ὀρχηστρὶς ἐκυβίστα τε καὶ ἐξενυβίστα ὑπὲρ αὐτῶν" ὥςτε οἱ μὲν 

θεώμενοι ἐφοβοῦντο, μήτι πάϑῃ. καὶ δὲ ϑαῤῥούντως τε καὶ ἀσφαλῶς 

ταῦτα διεπράττετο. 

Ῥασ, ΤΙΧΎΙΪ. [ο 

Στέφανοι ναρκίσσᾳ --- ἱστορίαν) ΝΑΤΟΙ5518 ΔΠΊΟΥΘ 511 

αἰτδητια!τ5. 1πἰαθτι 86] (ἘρΠ]δτ. Δ Π6ΠῚ Ηλτ αἰ τπ56 116 οδἕ 

ἴῃ Πογο. 564 ΤΌ οι [1π|Π||5Π}106}1 ΠΟΥΥῚΒ. ΤΠ ΠΊΙΟΤΙΠ σᾶ - 

Ῥεὶ ργανδηΐθμη ἃ ΠᾶΤΟΘ ΠΑΡΟΙδϑιηι ΟΠ] Οἴπιπ, ποῖ ἃ [αθι]ο-- 

80 ῬΠΟΙῸ αἱ Ρ]ϊηῖπ8 1. Χ ΧΙ, ο. ΧΎΧ, ΡΙπίανοι. ϑυπρο- 

βίαο. 1Π|: τὸν νάρκισσον ὠνόμασαν ὡς ἀμβλύνοντα τὰ δγινεῦρα καὶ 

βαρύτητας ἐμποιοῦντα ναρκώδεις " διὸ καὶ ὃ Ξοφοκλῆς αὐτὸν ἀρχαῖον 

μεγάλων ϑεῶν στεφάνωμα, τουτέστι, χϑονίων προφηγόρευκε, «ιοά 

ΒΟΡΒ ΘΟ 5. ἀϊοίπη. οἰἐαίαν εἴα ἃ ΟἸοιη. ΑἸοχαπά. Ῥαο- 

ἀρ. Π. ς. ΥΠΙ. 



ἈΠ ΑἙΤΈΜΤΙΏ. ἘΠΕ. 1, θ᾽ 

Ἔχει γὰρ τινὰ τὸ πορφυροῦν --- ϑάνατον)] Ἐοατιθ βόηθα 

αἰχὶς Εομλοτιιβ πσρῴύρεον ϑάνατον. εἰ ὙΊΡΟῚ].: ῬΟΡΟ θᾶμα 

ΦΠΔπια.). Ὑ16. Αο]Ἰαῃ, ἘΠ βίου. δἰλῖπι]. 1. ΧΥῚ, ς. 1. 

Διᾷ τὸ εὐμάφαντον.) Ῥ᾿τ αν ο τι5 ϑνπηροβ. ΠΠ. ΡΡΌΡ] θη... 1.: 

τὸ δὲ ῥόδον ὠνόμασται δήπουϑεν, ὅτι ῥεῦμα πολὺ τῆς ὀδωδὴῆς 

ἀφίησι" διὸ καὶ τάχιστα μαραίνεται. Οὐνάϊι5: 

(ταν ἰοπσα πη (165, δοίαϑ ἴδπὶ ἸΟ σα ΤΟΒΑΤΊΙΠῚ 5 

(δτιὰ5. ΛΕ οδοοπίοβ πιποία βοηθοία ῬΥ ΘΗ, 

ἀ6 Πουῖθιιβ. ϑοπογαίῃη ΒΠ1η. 1. ΧΙ ΧΙ, 6. 1.: παΐξιιγα 7707)65 

Οὐἰογοδῴιεθ ἐλε εἰΐοηα, σέρτιξ: σπάρτα, ἴτε ραίαην 65έ, ἀαπιο-- 

γιδίτο 6 ἐμ  )ι171:, ζαδ Ἔροοίαἐίδδίηνηθ ἡογεϑαπέ,, οοίθ»γ πα 

γεν οοδοογο. ῬῬ]αΙΆσ ἢ. : ἀνθινὴ μαραινομένη ἐν ταῖς χερσὶ τῶν 

στεφανηπλόκων. 

᾿Αμαράντους.) γηΐΓιη ἢ δπιᾶτα!ο, σαιίογο ἀοοεΥΡὶ; 

εἰ ἰδοῦμιι5. ΤΠ 8501. χη τιο, Ροβίψιαμ ἀοἴδοουο οπποία 

ἔϊον 5, πε  δοίτιβ ἀηπα τον ]ν βοῖ, οὐ ΒΙΡΕΥμα85. σΟΥΟ δ 

Ταοῖ τς. δα μηα. Οἰτι5 Πα Π Γᾶ 6. ΠῚ ΠΟΠΠ6 οδὲ, Δρρ6)]]αἴο, ατιο- 

ἨΪΔ ΠῚ ΠΟ Ππιδγοοβοοΐ, Ρ]1Πη. 

Σισυμβοίου Ὑοῖτι5. ΟἸοσβαυ πη: Σίσυμβρον, εἶδος λαχἄ- 

νου) οὐίΐα. Ἰίεια: Ομπόία, Θύμβρα, (μηίϊηι, ϑύμβρος, 

εἴδος βοτάνης, ῬΊΙη. 1. ΧΧΟ ογαγπεὀσέπεη, δεροσέγε αὶ ψιείφιιο-: 

«ἰαην {δ γπιὠγαοπην αρροίαέτμ. ΤῊΆΡΤΟΣ βιβυ θυ πιι ἄσπο- 

δοιηΐ ΠΙοβοου. οἱ ῬΊην πὶ «πιο 1π ΤΙ στ!5. Πδβοιίατ, 

ΔἸ τουτί απο 1η δίοοο. ἰπ διοῦο οὐίπιμι, οἀογαίππ) δϑὶ, 

αἰν ΡΊτη. δὲ Ἰπβ νυ τ ΘΟΥΟΙΪ5., δηρσιιδίϊονο 0110. 1) 1ο560-- 

γῖ, : Σισύμβριον, (οἱ δὲ ἕρπυλλον ἄγριον καλοῦσιν) ἐν χέρσοις φύς- 

ται. ἔοικε δὲ πδυέσμῳ κηπαίῳ, πλατυφυλλότερον δὲ καὶ εὐωδέστερον, 

στεφανωματικον, ΘΟΥΟΙΔ1 ΘΧ 5ἰΒΥΠΡΥΙΟ τουτὶ δἰ σπί ποαν δ 

411. Αγτοι., ἰάπιοι ἀρπα ΑΥἸδιορ]άποπι σισύμβρια Ἰδοί - 

ἀτὰθ νο]πρ α ἰ5αῖιο βδίρπα δαμΐ. ΒΟΒΟ]αβί. σισύμβρια Φύλλα, 

οἷς ἐστεφανοῦντο οἱ νυμφίοι. 

᾿Αμαράκου.)])͵ ΔΛΑπιαγδοιιπι 1ΠἸΟΥ στεφανωματικὰ ἄνϑη το- 

οοηδοῖ ᾿ΓΠΘΟΡναϑίιβ. ἀπο οἱΐαιη. ποίει ἃ Αἰμοπαθο 

Ι. ἈΥν. Λπηιδύδσῃ5 δὲ 58] 5. ΌΠ 5. Ἰάθπὶ Ὠλϊοκοοτιά. 1. {Π. 



θ5 ἘΒΙΟΘΟΆΥΤΙΙ ΝΟΤΑᾺΝ 

ο. ΧΉΝΙ]. εἰ ῬΙα. 1. ΧΙ. ο. ΧΙ. Μο}115. αἰπύ δοιϑ Κ Π’- 

511. 1. Ασῃ, Απιδυδοιβ ΤΌΘΙΠ5. ΤΠ ΘΠ ΔΤ 118. πὶ, 4111 τάδ 

Ἰάρϑιιβ, ἀπ ἔογγοΐῖ τιησπεηΐα, ὨΙΔΙΟΤΘΏΙ ΟΧ οοπίπβίοηδ 

οὐοτεμι ογοαντῖ. ἀπο ορίϊπα τιπσιιθηΐα δι δ οῖπα «16 π}}-- 

{πῦ. ο Ἰροβίθα 1π Πουθᾶμπι δι ρδιομτη ἀἸοΟΙα, ΨΟΥΒΙ18. 

ΘΕΥΥ 118. ; 

. Λαπάϑου.) ὈΟἸοβδαο: λόπαθον, λάχανον, γιερηει, ἰαρα-- 

ἐζεχει. 

Φρυγίου.) ῬΙΊω. 1, ΧΧΙ. ο. ΧΙ. δπιάγδοιπι ῬΉΧΤΥ ΊτΠ) 

ξορσποιηπαίπηι ἔπ |586. αἰΐ. ἀμάρακος ὃ φρύγιος '"ΓΠΟΟΡΗΡαβί. 

1. ὙΙ. εὐ Αἴμοη. 1. ΧΙΝ. 

“Ελενίου ῇ ΤΠΠΟΙοπ πὶ 6 ᾿αουτπιῖ8 ΗΠ ΟΙΘθπδο αἰοιίτπσ π8-- 

ἔπη εἰ ἴπ Ἠ] 6 πα. 1η5118 απ 1155 χπ1π}. ΡΠΠη. 1. ΧΧΊ. ο. Χ, 

᾿Ανεμώνης.) ΑΑποηιομο ἀτπ|ᾶ0 δὲ Τιπποπία νοσεάΐαν ἘΠ. 

1. ΧΧΙ. ο. ΧΙ. ΟΙοββαο: ᾿Ανεμώνη, Ζ αοοϊμπΐμση, ϑαζζισι- 

μία. ᾿Ανεμώνιον, »αὐοϊηιζιηι. Τἴοαν: 2 αοοϊπέμεν., Αγκχου- 

σα, Ὑάκινϑος. Τοιη: ιϑαζίμτποα, ἄγριόροδον, λευκόφροδον. ϑογ- 

νι5 δα Ἐδοίοσ. Κ΄. ϑαξίποα,, ἠεσύαθ κοητ8, φιέασν ΟΥ 2-- 

ἑπιίοαπν Ῥοοαπί. Μανια ΔΠΟΙΟΠ65. σοπογὰ ομππιοχαΐ 1)1-- 

οϑοουα. 1. ΠΠ. ον. ΟΟΥ̓Π. 

καὶ τῆς ῥοδοδάφνης.] Οἰοββδαο: ἥΖοδα ογαφοα., Λυχνὶς, ἢ 

“Ῥοοδάφνη. Ἰΐοιη : Ζάακχιι5, σμίλαξ, ῥοδοδάφνη, ἴτοηι: Ῥοδοδάφνη, 

αχιις, Ζ ἐδεγπα, ἤιαιγῖα, ἀἰπώγιμ. τὰ5. «7, πε ταγιγ ει. 

Ἡθιοβοουα. 1. ΤΥ. ς. Τ ΧΧΧΗ.: ῥοδόδενδρον, νήριον. ἈΑρε]. 

ΤΥ. Μοίαη.: ἤοϑα 8 πγ6ἃ. 

Ῥαρ. ΤΙΧΥ͂ΠΙ. 

Καὶ τὸ ἐπίϑυμον.Ἶ ἐπίϑυμον, ϑύμου ἐστὶν ἄνϑας τοῦ σκληροτέ- 

ρου. Τιοϑοογα. 

Καὶ τὸ μελίλωτον) Ρ]1π. 1. ΧΧΙ. ο. ΤΧ.: Το ἔπ οο-- 

γοπαγπθπία ἠοϊίο τ 1676 πιρίοίλ)οῖν, δρίγεοτι, ἐγ θΌ 777, 

σπεογοῖν, οι οαδίαπν Εἰγρέπμβ φοραί; εὐ ψιιοα ομπεία-- 

“ίπεην, ἡιαθ δοηγεα, μιοίἐσδορἠγέίοπ, χιοίί αρἰαδέγεεηι, 

πυρίβοίλοι, χιοςῖ σογίμέμηι Οαπιρειαπν τ᾿ ΟΟΩΠηε8. 



ΒΑΕ ΜΙ ΤΡ. 1. 0 

Σελίνων δὲ στέφανος, καὶ ὅτι ἐπιταφίῳ -τ-ς οὗτος. ϑιιῖ485: 

Σέλινον.. εἶδος λαχάνου. σελίνου δεῖται δ νοσῶν. ἐπεὶ ἐν ἐσχάταις 

“νοαΐς ὄντων τοὺς τάφους, ὅτε ἔμελλον τοὺς νεκροὺς τιϑέναι, σελίγυις 

ἐστρώννυον, σελίνου στέφωνος, πένθιμος. τὸ γὰρ σέλινον πένϑεσι χρος- 

ἥκει. Ῥ. 1. ΧΧ. ς. ΧΙ. ϑεϊππια δά οἱθοὸβ δ ιῃ ἰογα 

ΟἾἶὰ ΟἸΪ ΠΟ ποίας. Ππ|ῖ5σ5ὸ ποία. παῖ 14 ἀοἰπποίογιι μι 700.- 

Ταὶιθτι8. ΘΡτ}15 ἀϊοαίι) 6580; Ψψ βτι5. «ποατιο οἷαν α}} 1η1-- 

μιΐοιση. ὈἸαΐτοῖ, ἴῃ ΓΓΊΠ10].: ἀναβαίνοντε δὲ αὐτῷ πρὸς λόφον, 

ὃν ὑπερβάλλοντες ἔμελλον κατόψεσϑαι τὸ στράτευμα καὶ τὴν δύναμιν 

τῶν πολεμίων, ἐμβάλλουσιν ἡμίονοι σέλινα κομίζοντες " καὶ τοῖς στρᾶ- 

τιώταις εἰ,ῆλθε πονηρὸν εἶναι τὸ σημεῖον. ὅτι τὰ μνήματα τῶν 

γεκρῶν εἰώϑαμεν ἐπιεικῶς στεφανοῦν σελίνοις. καὶ παροιμίᾳ τὶς ἐκ 

τούτου γέγονεν εἰς τὸν ἐπισφαλῶς νοσοῦντα, δεῖσθαι τοῦτον τοῦ σε- 

λίνου. δυντιβ δα {{Ππ4 ψ γρι]. Βοος, ὙᾺ: 

--- ἀρῖο ΟΥἾΠ65. ΟΥ̓ΠΔΙΤ5. ΔΠΠΑΤῸ, 

αριεαῖ αγιέέψιιος ἐπείαρο γα δρθοίοβ σογόπαθ εἴ αρίο, βϑεὶ 

ἐπ, ἸΝοηιθο ἀβρονθ, ψιῖ ἐπ ἀοπογοῦν “γολαοηιογὶ ἐγιδέξἑιέτις 

ὁδί. εὐ φοίμπ φιεάαπν ἤἄοο ΘΟΥΌαΘ σόπ8 αὐ ἐμοζοϊμεο 

γον 5 δίθοί 1). 

᾿Αϑληταῖς δὲ ἀγαϑος.] Αρῖο δηπὴ νἱοΐοτος Νοπιοὶ οοΥ- 

ἘΔΤΉ1115., ἐπιταφίου ἀγῶνος, σοτΟΠαραπΐτ. τι Ραϊοῦ οχ 1115 

ΠΕΥ ναῦν εγθι5. εἰ Ρ] ΤΟΙ π᾿ οὐ, ΠΟ]. δὲ ΡΠ Ια. 1]. 

ΧΙΧ. ς. Υ1Π.: Ζήοπος ἐρδὲ ἐπ΄ “ολαία,, οογοπαρθ ρἱοίο-- 

768 δαογὲ οορἐαηιῖ ΝΝόπιθαθ. ἰϑιιϊοσιι ἀπόοάτε οοχο-- 

μὰ 1π1|. Ῥ]υίΆγ ἢ. 1. 'ΓῚπ]0]. οἱ ϑυπροβ. Ν, 4πᾶοβὲ. ΤΠ, 

Καὶ τοῖς ἐπὶ τὸ ἄρχειν ὅρμωμ. --το οὗς δὲ ἀπόρους ποιοῦσιν. 

1. ΟΧΟΙΠΡΪΑΓῚ ΟὈΥ̓ΠΑΤῚΙ δουρί {1586 ν]άρίι: τοὺς δὲ 

ἀφόβους. 

Φοίνικος δὲ καὶ ἐλαίας στέφ. --- ἀειϑαλές.] ῬΤτιΐατοΠ.. ὅν πι-, 

Ῥοβ. ΨΊΠΠ. απαο5ι. ἘΧ, Ῥα]μματη 6586. αἱΐ μακρόβιον, ἐμπεδόφυλ- 

λον, βεβαίως ἀείφυλλον. Ἰάοοσιιο. 6580. νἹΟΪΟΥῚΒ. ὈΥΔΟΠΉΙΤη, ὅτε 

δεῖ τὴν τῶν νικηφόρων δόξαν ἀφϑιτον καὶ ἀγήφσω διαμένει. Ῥῇα- 
ἐν μπιϊ15. {Π|. ἀὸ Μα515, ἴἢ οὰ ἀσποβοῖί τὸ ἀείξωον, 



[Ὁ . ἈΙΟΛΔΥΤΙΙ ΝΟΥΤΔΕΞ 

Κοινὸν δὲ ταῖς ϑεαῖς τὸ φυτόν ίγνίιηι Πίάπαο σναίδπι 

Ζα1556 τοΐεσί 6]. ΑἹεχ. Ῥαβάας. Π. ο. 1Χ. Μίπεσνδο )}- 

ἀγιηυ5 Οςοροπίο, ΧΙ. ΝΈΠΟΥΙ βδογαμι {π||5586. ψοίτι5. [α] 18 

εϑὶ ϑουνιαπὶθ ἴῃ ὙἼ]. 51]. ΘΟΙ ΘΗ 81115 γΑαΧΙΘ Ἰηδογίᾶ. ἨΔ] 

ΑἸΙΕΥ δά 1114 νουρα 1. ΠΙ. Αοποιά.: 

--- εὐ ἀδη515 ΠαβίΠιΡτι5. πουγιάδ ΠΥΥΥ ἰτ|5. 

αἰἰτον δα 1116 1... Υ.: 

--- νο]αΐ τηδίουπα ἰειροτα ηντΐο. 

Μυτυίσπι ναὸ εἰϊὰ 4 (ογούομ Ρογίπογα εϊκιὶ Αγίε- 

τηϊ., ῬΥΟΡΙΟ ν Γσὰβ ΠΥχίοαβ, 4ΠΠΡτ5 Βομα 1116 1)6 ἃ 

Βαιηο τπϑυῖὶο Οδδδα οϑί, ατιοά ἸΠΟΥῚ 50.181) ΘΡΙΡΙ58οὲ 

ῬΙεπαπ. ϑδεά ἴῃ Βτιπ8 ἡποάπθ ἔαπ]αθ παγχαΐίίοπο α185-- 

56 πΙπιηΐ Ε]τΐατο]. ἐν Ῥωμαΐκ. ΑΥ̓ποΡ. 1. Ψ. ἀν, σϑῃΐ. 

Ἰ,αοίαμί. Τ. 46 1158 το ]ῖσ. Δίδοσον. ϑαίαση, Ἱ. 

Στέφανοι κήρινοι.) Βρ]εμΐα ἐδ οογοῖο. οογοπδ6. οΟΥ 86. 

4πὸ πηοάο ἀρτπα Ρ]αιί. τῃὲ. Εριά. σου πι ἀ1Ο1 νΟβιπι6ι-- 

Ὦ σοϑῆι85 ἃ ΟΟΥΔ0 ΘΟΪοτΘ ποίαί δίατοο]ἤἧι5. νεῖ, 81 πιᾶ- 

Ὑἰ5, ΟΟΥᾺ5. {πίο]}Π1σο6, 4πᾶο Ὠ]ΔΡΊΟΙ5Β δἰ πιὰ ]α5. ὉΓΙΟΒ. ΤΙ51 

διιηΐ. 

Οἱ δὲ τῶν ἐρίων πετ, το καταδέσμους σημ.)} [{{πι[πιδιο αὶ 

σΟΥΌΠπὰσ ΨψΟΠΟΠΟΙΟΥ ΠῚ [1018 διιπί οἱ Π]διηθπΐα ᾶπϑα 415-- 

ξΟ]οΥᾶ. ΨΙΡΡΙπι5 τη ῬΠαΡ πηδοοιι 18: 

Ἔονπμα {Π0Ὶ Ππδοο ΡΓΙτιτ ἐΊΡ]1ΟΙ ἀϊνουδα ΘΟ] ΟΓ 

1 ποῖα οἰτοπιπέο. 

Ἰάθηι: --α εἴ Π10]]1 οἷησο Πᾶρο δ᾽ίατία υἱἱία. 

ϑογν.: πιοίϊὲ νἰζέα, ἔαπρα δοϊζορέ. Ἰροΐσοῃ.: 2ια αἴ οἔπχε 

ἠζοίμην ρτοξιέίε ταγῖδ οοίογίς χἠ ἱπίογέμπι,, οογ ἐθοη 1ε6 

τέπαῖς πιθᾶτι. ΑΡτ]. ἴῃ ΑΡο].: αὐ 8ὲ 7 ἐγρεδίμη, ἔσει 5868, 

Ῥηο θοίο 8οῖβδ8ε5 αἰδα ψιεαογὶ ααἱ ἤαπο τὸπι δοίεγθ. ἐδ οπέμε, 

41:61} {117}} 8010, εγιηιογαΐ τήξίαδ πιοΐδοα., εἰ τογϑθηαϑ8 ,ώῶι-- 

ἐοιιο8, εἰ ἐμὰ πιαϑδομία, οὐ ἔζοῖα αἰϊδοοίογέα.. Ονά. 1. 

πιοῦν. ΕἸοσ. ΨΗΙ.: 

501 θόπο (14 σγᾶιηοη, 481 ἑοΥ ο ΘΟ ποι ὑ πομιθῸ 

Τκμοῖα. 

χλωρὸ φ 



ΑΥΤΆ ΕΜ Ε9ὲ ΠΤ ΒΕ Ὶ. 0ὃ 

Ἢ " ι ΑΝ: ᾿ Χλωρος γαθ ὃ χρύσος,) (ὐατ0]}]. : Ομαμίλ δαθρο ηιαρ 5 

)αζρονο ἐὐραϊῤμὶέ «ἀν, Ἰλιοθοιοθ Τα ουυοσαῖτιβ, διὰ τί τὸ 
΄ Μ " μ ᾿ 

. Ἀρυσίον χλωρὸν ἐστιν, ἔφη, ὕτι πολλοὺς ἔχει τοὺς ἐπιβουλεύοντας. 

͵ Ῥὰσ  ΤΟΧΝ, 

Οὐδὲν μέντοι κοιναὶ γυναῖκες.) Τ,. οὐδὲν μ. τ. κοινὸν αἱ γυν. 

Ῥὰσ ΤΧ ΧΙ 

Καὶ προςδεϑεὶς κίονι.) ϑουνοβ δὶ οο] τ δ πηι ΨΟΥΡΟΥΑΣῚ 

ΒΟ 1ἴο5. 1586. 1 Ποὰ! ΝΙΘΟΡι 5 πὰ ῬΊαα  Βασομιά,: 

- αδάποιο ἢπης 

Τηΐῖτο, αἴηιιο αὐβέυπσιίο δά οο] ππηπᾶμι βΟΥ Που. 

Ῥοῖπιχ 1. ΠΠ. ο. ΝἼΠΙ. Ἡγρογιάοη ἀδ βεῦν]8 αἰχίββα πο-- 

ἕαΐ, κρεμάσαι ἐκ τοῦ κίονος. Ξ 

Καὶ οὕτως ὑπὸ τοῦ δεσπότου ἔνετάϑη.}] πο ἰηἰοηΐτι5 1π 

ΨΟΠΟΡΟΙ, 864 οχίθηβιιβ δὲ ΘΟ ΒηΠ810. 

Περὶ τῆς παρανόμου συνουσίας. Τπορίβ ἀϊββοοίῖο δαῖτ 

ΟΔΡ1115, απο ᾿λἰδοίττη πὶ οσ ταν. ο556. ἀορα, 
΄ ΄ Π ἢ » Ζ΄ 

᾿Ερωμένου τὴν γνώμην.) 1. ἐῤῥωμένου. 

Ραρ. ΤΙΧΧΗ͂Ι. 

Εἰς φιλίαν καταστήσετου διὰ τὴν μίξιν" καὶ γὰρ φιλότης καλεῖ- 

τα ..} ΦΠοτη ον. ΤΠ186,. Ζ,: : 

Ὅς μ᾽ ἔϑελεν φιλότητι μιγήμεναι οὐκ ἐϑελούσῃ. 

οὐ 1101 ραδ55,η1. 

Ῥὰρ. ΤΙ Χ ΧΊΠ. 

Καὶ τὴν γὴν οὐδὲ ἧττον͵ μητέρα καλοῦμεν] 1.. καὶ τὴν γὴν 

αὐτὴν οὐ. ἡ. εἴς. 

Ῥασ, ΤΙΧΧΥ, 

Καὶ γὰρ εἰκὸς ἦν ᾧ ἡμάρτανεν ἐν μέρει τοῦ σώματος, τούτῳ 

καὶ κολασθῆναι] Νοίαν: δά Ῥιασάν: ΕὰΡ. . Ὁ. 17. ᾶθὸ 

ΨΕΈΓΡθ8 ΠΥΟΗΙΤῚ οἰϊαια αριιὰ Πογαοάίθπι Ῥομίίοιη,. 

--- πο πο σαν ἡ φ...-΄-ὦὸὃὄἍΣν ---- 

ἐν 
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Δα 1}. 1], 

Ῥασ. ΤΙΝ Χ ΧΉΙ. 
Ὁ 

5 Ἂ 

Οὐ ένα τὲ καὶ τρίβανα ἱμάτια δοκεῖν φορεῖν ἀγαδὸν ἂν εἴη.} 

ϑυϊίδβ: τρίβακα κατατετριμμένα ὀϑόνια, καὶ τρίβακα Φοφεῖν δοκεῖν 

ἀγαθόν. ψεῖι5 Ο]055.: ὀϑόνιον, Ζῴιέοαηιοα. ᾿Οϑόνη, {{πιξ6-- 

ἀπεοῖυ. πι8. ιϑμδέϊίο νείμηι. Β14.: ὀϑόνη, πᾶν τὸ λεπτὸν ὕφα- 

σμα; καὶ πᾶῆν τὸ ἰσχιόν, κἂν μη λινὸν ἤ. 

Δευκὰ δὲ ἱμάτια τοῖς ἱερεῦσι μόνοις συμφέρει.) 11})ὰ 501Π1οοξ 

ψοδιιπιοπΐα μι Ιβϑηᾶ 5πη,), 4πᾶ]Π1ὰ βασρογάοίοβ «ἀοοθηΐ. 

Ἐδδὶτιβ ἴθ νοσο: ἤμγα. 

Δούλοις Ἕλληήνων.) Οὐδοοοχιηι δον 8 ΑἸΡαΘ νοδίθϑ 11- 

δογιαίοιη δἰ σῃ  ΠοδὨ": δούλοις δὲ Ῥωμαίων, 1101} 1ἰ0πΠὶ; πὶ 1050 

τῖοχ ῬϑπΠο ἱπάϊοαιῖ: διὰ τὸ τὴν αὐτὴν τοῖς δεσπόταις ὡς ἐπὶ τὰ 

πλεῖστον ἔχειν ἐσϑῆτα. 

Τοὺς ἐν ὄχλῳ ἀναστρεφομένους λευκὰ ἔχειν ἱμάτια.) ϑοῖίο, 

ἀπατιΐ ᾿ΓΉ]11π|5,, Π11}1} ἔαπι Θχουοππὶ ἔπ|550. ἰἰοσηδο “ππᾶῖπ 

σαμἸαο5. ΟΗΙπ δι 1πΙ 4 α1 α 1 τι8. οὔ] οβιϑδίιπα, ΒΟ 1008 

1114 παίο γοίἠϊοττιι, πππππποηάπα Οὐ τη ἀΒ51Ππὸ 

ῬΙΟμϑαπάο, δαϊπιΐαμπο, ἀδάποομο ρθυ πη 05. ἰδνεῖγαΐ 

165, οὐ 1 ΘΟΙ Ἰοσππι ἰπαγρα τιηΐνευδὶθ ῬΊ ΟΟΤΘ. ΤΠ Δ ΣΧ ΊΤΠ6 

βία οἹναῖ. ἀρ. Π10505. αὐιίοπλ οαπ Ἰαΐοβ, πος οδῖ.) ογοίαϊοβ 

Τα15586. οἱ αἰθτπη πὰ νψοοίπποπία δ 41 {1556 4115. πιθβ0 1} 

Οὐ γὰρ πρὸς ἔργῳ ὄντες οἱ ἄνϑοωποι λευκοῖς ἱματίοις χρῶν- 

ται.) Ῥι]]1ὰ οὐ βογάϊάα ογαὶ ἰοππίοσιπὶ ψοϑὶῖθ, 486}}5 

οἰιαμπλ Τα ΟΟΥΊ ΠΗ. 

Ῥασ. Τ ΧΧΧΙΥ͂. 
Διὰ τὸ τοὺς ἀποθανόντας ἐν λευκοῖς ἐκφέρεσθαι] Ψιΐα ἔμι- 

ΟἸΟΥ ἢ). ΘΟΥΡΟΡα 410185 ψοβίιριβ ᾿πἀποθαπί, ἀπᾶμο ἰᾶπιὶ 
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ΠΣ ΠΙα5. 1101] Ροϊοναιῖ. (Ἰῶὴ8. ἰδ ]0 1} Ραγὰ5. οἱ Τα αι Πα ἴα 5 

οἰ ράσο σα ρθη. Ρ]τίαγοι. 1ὰ Οὐαοεῖ, Ἔ οιη.: τὸ σῶμα 

ποῦ τεθνηκότος ἀμφιεννύουσι λευκοῖς ̓  ἐπεὶ μὴ δύνανται τὴν ψυχήν" 

βούλονται δὲ ἐκείνην λαμπρὰν καὶ καϑαρὲᾶν προπέμπειν, ὡς ἀφειμέ- 

γὴν ἤδη καὶ διηγωνισμένην μέγαν ἀγῶνα καὶ ποικίλον, 

“Αλουργίδα.) 810 νοραΐα ψοβϑίϊθ ἃ οοΐογα, 4πθηὶ Ρ]αΐο 

ἐπ Τιμαθο ΤαΡγτ ἢ 6550. αἷξ, ΠΙΘΥῚ διδίου αῖο οΓ Α]}ὲ 

βρίοπάοτθ θη ρογαίτιμ: ἐρυθρὸν μέλανι λευκῷ τε κραϑὲν ἁλουρ-: 

γοῦν» λέγομεν, 

Πορφυρᾶ ἐσθὴς νοσοῦντα ἀναιρεῖ.) ἴρβ0 Λυίοιηϊ ον. 500. 

Ψ. 0.1. 7,17." ἔχει γὲρ τινὰ τὸ πορφυροῦν χρῶμα συμπάϑειαν καὶ 

πρὸς τὸν ϑάνατον, 

Κοκκίνη δὲ ἐσθής.}] ΟἸοβδαθ σνϑίευοβ κόκκινον, γιειϑθιι7,,. 

118. σοδϑίεην, οοοίμπεῃ. οι: κόκκος, βάμμα, νογπιϊοιῖα, 

δοδομα. ἰοια. 1,.. ΧΥΧ, Οὐἱσ. ο. 28. κόκκον Ογαφοὶ, πος 

γεγιεην,, δεῖς τ ογηοζοιέμην αἰξοξηητίδ. 6ὁ8ὲ οπὲσν 1'0γηιοιεζι 5 

ἐν δἰἐριοοίγεδτ5 ζροπαϊόι5. ΤΙ οβοουάοβ Τ,. ΤΥ, ς. 48.: 

Κέκκος, βαφικὴ ϑάμνος ἐστὶ μικρός, φρυγανώδης, ᾧ πρόςκεινται οἵ 

κόκκος, ὡς Φακοί, οἵ τινε; ἐκλεγόμενοι συντίϑενται, ᾿Αρίστη δέ ἐστιν 

αὶ Ταλατιατικῃ καὶ καὶ Ἰλρμενιακή. ῬΊΙη, 1,. ΓΧ. ο. 41.: (ροοχε, 

Οαίαέξέαο γιδοης 'σγαάπιπ. Ἐπιπάθι τάς Τ,. ΧἜΥ] ο. 8. 

εἰ ἢ,. ΧΧΗΙ. ο. 2. Ροϊχ 1. Υ].: ἱμάτιον κοκκενοβαφὲς ἀπὸ 

τοῦ χρώματος. 

Ῥὰρ. ΤΙΧΧΧΥ. 

Ἣν νῦν τίβενον καλοῦσιν, ἀπὸ τιμένου τοῦ ᾿Αρκάδος.] ΟἹ- 

ἕαΐϊυν ἢἷσ Ἰοοι5 ἃ ὅϑι1ια, πδο Ἰαπεαϊιν ἀποίου]β ΠΟΙΠΘΗ. 

ἘΞΠΠΨΟΙῸ ἱπᾶΠη}8 ΟΡεσαὰ ΠΟΙ ΟΕΥῚς 111π|5 σουρθα οὐ 5 

ΑΥ̓ΤΟ ΔΟΥῚ ΠΟΤῚ ΘΟΠΊΡΟΠΘΥΘ οἱ ΘΟΠξΟΥΤΟ: Τήβεννος, στολὴ 

ῥωμαϊκη. ᾿Ωνομάσϑη δὲ ἀπὸ τημένου ᾿Αρκάδος, ὃς πρῶτος ταύτην 

τὴν χλαμύδα περιεβάλλετο εἰςπλεύσας κατὰ τὸν ᾿τογιον κόλτον, καὶ 

ὑποδεχϑεὶς ὑπὸ τῶν ταύτῃ κατοικούντων: ἀφ᾽ οὗ μαϑόντες οἱ ἐγ. 

χώριοι τὸν αὐτὸν ἐνεσκευάξοντο τρόπον, καὶ ἐκάλουν τὴν ἐσθῆτα 

χημένιονγ) ἐπώνυμον τοῦ εὑρόντος. ὕστερον δὲ παραφϑαρέντος τοῦ 

Ὦ 2 
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ὀνόματος γ τήθεννος ἐκλήϑη, ΟἸοβδᾶθ νεοΐεσοβ: τήβενος, ΖΟΡΩ͂, 

ἐγαύεα. τηβενοῴορος, ἐοραέιδ; τ ΑΡ ΒοΙ πισόχαὶ ΤΗΣ. 

“οὐἹ δ ΐαυ: τίβαινα οἱ τιμενίς. 

χλαμὺς δὲ, ἦν ἔνιοι μανδύην, οἱ δὲ ἐφεστρίδα, οἱ δὲ βηρίον 

καλοῦσι.] ΘΙ 485: ᾿Εφεστρὶς, ἱμάτιον ῥωμαϊκόν. Δέγεται δὲ καὶ 

μάνδυας, καὶ βίῤῥον. ὥ τινα ἐν ὀνείρῳ βλεπόμενα ϑλίψεις σημαίνου- 

σιν. ματιά ἀπριο οχ ἰοὺ ἴοθο. [Ι͂ἄθπι δια, 4101: Βίῤῥον, 

ἱμάτιον ῥωμαϊκόν. Ἰριάον. οἰϊσ δ ρ,τι71, 

φαινόλης. Δγρπά ϑδυϊάδῃη! βουιριζην: φενόλης, δἀρπά 

Αἰποπαθαμι ἴ,. ΠΙ. οἱ Ῥοϊπσο 1,. ΝῊ. : Φαινόλης. 

“ρϑεν ἀπολύειν) 1. ἀπολλύειν. 

Γυναικὶ δὲ ποικίλη καὶ ἀνθηρὰ ἐσ 2»): συμφέρει" μάλιστα δὲ 

ἑταίρᾳ καὶ πλουσίᾳ. Τ]ονΙἊάδ85. νοβδίοβ νδορ ἀπο. 50115 

του δῖ Ἰοἶθιι5. σΟμΠοΟ5885. {π|550 ποίαί (ἼἸωα. Αἰοχαπάσν, ἔων 

ΤΙ. Ῥαθάασ. ο. 1το.: ἄγαμαι τῶν Λακεδαιμονίων τὴν πόλιν τὴν 

παλαιάν, καὶ μόναις ταῖς ἑταίραις ἀνϑίνας ἐσθῆτας καὶ χρυσοῦν κύ- 

σμον ἐπέτρεψε Φορεῖν,͵ ἀφαιρουμένη τῶν δοκίμων γυναικῶν φιλοκοσμίαν, 

τῷ μόναις ἐφεῖναι καλλωπίφεσϑαι ταῖς ἑταιρούσα!ς. οαπ οηαπο 

συ δουι815. 16 561} ἔαῖθβδο ἰγαάι ῬΆΙ  οἢτι5. ἀρ. Αἰ ποινάοτη 

1,. ΧΗ. : Συρακουσίοις νόμος ἦν τὰς γυναῖμας μὴ κοσμεῖσθαι χρυσῷ, 

μηδὲ ἀνδινὲὰ φορεῖν, μὴ δ᾽ ἐσθῆτας ἔχειν πορφυρᾶς ἐχούσας παρυφὰς, 

ἐὰν μή τις αὐτῶν συγχωξῇ ἑταίρα εἶναι κοιή. Ῥῆη. Τῷ. ΧΧΗ., 

ς. 2. ἱπῆοϊ νϑϑίοβ δάιηισταθ!}} [ποὺ 41}, ἢ [αοπ8. χπᾶ-- 

ἰτοπᾶ αὐιήίοτο ρ]αοοαῖ; σον ον Τπδιφιθειι πτιθΐδο, 

Ἢ δὲ διὰ τὴν τρυφήν] ΟΙοι. ΑΙοχ. οὐ. αἱ δὲ τοῖς 

ἄνϑεσιν ἐοικυῖα: ἐσϑήτες, βακχικοῖς καὶ τελεστικοῖς καταληπτέαι λήη- 

ΕΣ ΄ 5 κ5 “ 

ροις, οἷς, ὄψεως, οὐ σκέπης κἡὶ ἐσθὴς αὕτη. 

Ῥαρ. 1 ΧΧΧΥΙ. 
΄ 4 " ἂν" 4 , 

Τιλύνειν γὰρ καταχρηστικῶς καὶ τὸ ελέγχειν ἔλεγον οἱ πῶᾶ- 

Ξῷ Ξ δ τε μ " Ω δ ΄ ΠῚ ! 

λαϊοί ἢ διπάαβ: Πλύνετᾶι, λοιδορεῖται) αἰσχρῶς ὑβρίζεται. πλύνειν 
: " -ν Ἁ “ὔ 

γὰρ παρὰ τοῖς παλαιοῖς τὸ ἐλέγχειν, ὡς ποῦ καὶ Μένανδρος" ἐὰν 
Ξ Ἁ -“ “ ΄ Ν Α ͵ὕ 

κακῶς μου τὴν γυναίχῷ οντῶ λέγῃς, τον πατέρᾳ καὶ σε τοὺς τε 

σοὺς ἐγὼ πλυνῶ. ἀντὶ τοῦ ἐλέγξω. ῬΟΙχ 1.. ὙΠ. ὁ, το.: 
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» ’ Ἁ Ἁ »" - ᾿ ν 
τὸ λοιδορεῖν, πλύνειν, καὶ πλυνὸν μὲ ποιεῖς, ἡ κωμωδίᾳ φησίν, πγουν 

ἃ , . . 

ἐξονειδίζεις, ἥ αἰσχύνεις. ΑΥΙΣΙΟΡΠΔΠο5. 1 Ῥ]αΐ, : 

ν -ς ΕῚ -. - 

--- οὐχ υγιαίνειν θὲ Φοκεις) 

’ » ᾽ ὔ 

Πλυνὸν μεὲ ποιῶν ἐν τοσούτοις ἀνδράσι, 

ΦΟΠΟ]ας'ο5. ἐφύβροιστον πλῦμα ἸηΤοΥ τ οίατασ. 810. ἂρ. Αἰδμε- 

πδοιηὶ ἴ,. ΠῚ οχ Αὐρβίορπαμιοα ΤΡ 118, ατιᾶθ 1 ΟΣ ιΐασ: 

Δαιταλεῖς: 

Οὐκ αἰσχυνοῦμαι τὸν τάριχον τουτονὶ 
’ - 

Πλυνῶν πᾶσιν. ὅσα σύνοιδ᾽ αὐτῷ κακά, 

; Δακτύλιοι ἐκτὸς σιδηροῖ ἀγαϑὸν μὲν, οἱο.] ΑμπῸ]Ὸ85 Ρτὶ- 

τοῦντοη ἰδυυθῶβ' ἔπ556. ἀοοσοὶ ῬΊ]Ιη. 1. ΠΧ ΧΙ. ο. 1... δὲ 81:-- 

ἰεῖὰ Αντουϊἄουι5. Ομ ΟΠ ]118 6586. ΔΠΠΠΪῸ5 ἐκτὸς σιδηροῦς, 

4π|1ὰ ΒΟΥΨΟΤΊΩ ΔΉΜΠΙΪ οὐαπξ ἐντὸς σιδηροῖ, ΡΊη. 1014..: γι6ο 

ποτ δὲ δογυζίέα ἐαγη 7δγγτίην ατε7Ὸ οἰπιοιχιέ. αἰ Του στὰ. 501-- 

᾿σοῦ ἰθοο σϑῃληδθ οβϑοῖ. 

Πολύκμητον γὰρ ὃ ποιητῆς τὸν σίδηρον ἐκάλει.] Ἡομιοτ. 

Οἀγ95. .Ξ. (ν. 5324.): 
’, , , ; 

Χαλκον τε; χρυσον τε, πολυκμητον τε σίδηρον, 

- ,ὔ Ἃ εῚ 

Θ0Π0].: πολύκμητος, μετὰ πολλοῦ καμάτου γενόμενος, ἃ ὃ πολὺν 

κάματον παρεχόμενος, 

- Ἁ - . - - ᾿ 
Ψῆφον γὰρ καλοῦμεν.) 5114.: ψῆφον καλοῦμεν λίϑον τον ἔν 

τῷ δακτυλίῳ καὶ τῶν χρημάτων ἀριϑμον. 

Θεῖον ἔνδον ἔχοντες.) α4τ181.05 ᾿χοοοϑὶὶ ῬΠΟΟΘΠ51 πη) ἰγ-- 

ὙΑΠΠΙ ΔΉΜΪ γεγοητευμένοι, ἀ46 απδιτι5 Οο. Αἷἰοχ. Τ,. 1. 

ΘΙ. Ομ.: Ἐξήκεστός τε ὃ Φωκέων τύραννος δύο δακτυλίους Φορῶν 

γεγοητευμένους,) τῷ ψόφῳ τῷ πρὸς ἀλλήλους διμσϑάνετο τους καὶ- 

φοὺς τῶν πράξεων. (118}15. ΘΠ ἴπ|ξ ΟΥσὶβ. ἀπππ}1|8., 480 

οἰσουηδοῖο Ππαροπίοιη ὩΘμλΟ ΘΟ ΠΟ )αί. ΕἼΟΥΟ. 116 πὶ 8Π11|-- 

11 φυσικοὶ, 1π “πα θ115 ἀλεξιφάρμακα. ἴπ1ὸ οἱ 8110 σουλιῖβ τ ο- 

ποηᾶ ΟἸ ποθ, Δ πιο ϑητι6 του ἰ8 σγαῖα παρα υδηΐ. 
. ’ 

Σούκινοι δὲ καὶ ἐλεφάυτινοι καὶ ἕσοι ἄλλοι,] ϑυλά,: Σούκινοι 

καὶ ἐλεφάντινοι δακτύλιοι γυναιξὶ εἰσὶ σύμφοροι. 
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Ῥαρ. 1,Χ Χ ΎΤΗ. 

᾿Ανόμοτον δὲ ἐν κατόπτρῳ --- ἀλλοτρίων παίδων πατέρα κλῆ- 

ϑῆναι προλγ.}] ἘΠ ΡΕΡΟΒ. Ῥαγοπὶιριι5 ΔΌ51Π11105 ῬΤΟΟΓΟΆΓΟ, 

οαἶραο οἱ τ προυῖο πχουῖρτι5. 6550. βοϊοῖ. φπάεαπ ἈΠῸ ηῸ 

οἱ οπίραποο δἰ πηι θη ΡΥ πιπ! ΠΠ τ, ῬΔΥΙ Ηΐ 5101 εἴ ΡγΡο- 

Ὀστια. τιπάρ ἴῃ Ἐθοοία. {ξ. (ΑἸ ΡΌΥ ΠΗ ΡΊαοοΙ, δα! τον 

το γῃαίσοπα, ἀπά ΑΘ ΠΟ θοη. ΡΟΡογασαί. οἱ δαάτ]ζοναπι 

βαίγυιοα ἤρυτα ποίας {πγ θη }15. ΟῚ ἢἰπππὶ Ραίσὶ 580 415- 

ΒΙΠ1|0 1: 

---- τορίπαάϊποο {0᾽ ἔοι α ΘΟ ΠΟΡ ΘΟ 

ΝΟ}}}115. ΠΡ γα] τη πλἐ ΤῊ ΠΠΟπθ ΩΣ ὀχ ρυϊπξ ἰηἴλπ8. 

'ΤΗΘοογΙπ8. Εἶἰδυλ, εἰς Πτολεμαῖον ἸπΠΡτἀἸΙΟα ἢ) ἘΧΟΤΟΙ ΡῸΓ 

Ἰθογόοστη νοΐ ἀοδίσπαϊ: οὐ 1118. πᾶ ΨΊΠΠΠῚ 5] ῸΠ 

ΠΟΙ δὲ, ΟΠ ΙΒ6Π16. Ὡ]Ὸ5. 1 ΑἸ] Πτ [ουπ:, ἴδοι ἶοβ. οἔ 

ῬΥΟΟΐΪνε8 6555. Ῥαγίμπβ δἷΐ, παίοβητμιθ ᾿ΠΠπ16 581121168 

Ῥα γι: 

᾿Αστόργου δὲ γυναικὸς ἐπ᾿ ἀλλοτρίῳ νόος αἷέν, 

“Ῥκιδίαι δὲ γοναὶ, τέκνα δ᾽ οὔποτ᾽ ἐοικότα πατρί, 

οΥυἐμ]Π]Π Δα ππ5 ἴ,. ἀθ. ΨΊγρίπ. νο].: ϑοῖέ 721}26μ5, ψιοὲ ἐαῆξ 

ἐπι αγυέο5 οἰ μετ οὶ εἰ ρεγαποξ αὐ ραγίμεην ἐπέςϑ) 8. αἶχειτθ-- 

γϊξ, αοδείζαίος αἰῤψιαπαίχν αὶ πιαίριδιι5. ζαοϊδιγιθ 5 6ΊΠΡΕΥ͂" 

οογοίρέινξ οὐ 7εἰζοίδδέππο ραγέμπέ ἀπελδπιοοί 17,9 212 65, δὲ 

φιιίάεην οἰπελῥίηηοα ραϊγιῦτι5. ἢ τὰ τθ ΑμΡ Π Σ0Π6 

ῬΙδαΐημα, ΑἸοπποπα ἴονὶβ οὐ ΑἸΡΠΙ ἼΠΟΠΙ85. ῬΑΓΊΑΣΙΟ 

ΘΟΙΡΥΟδβϑιι σγαντἀαΐα,.. ἀΡδατιο που] ἀο]ΟΥΡτι5 ρορεστιΐ, οἕ 

ΔἸζοριιμι {πα} 6 σοι] πὶ5 ΤΟΥ Ροί]τι5 οἱ θθο, 4πᾶπ| Απη- 

ῬΒασπιομὶ απὸ τπου ἕο]: 5]! οη. Οὐοπίτα ψΕΓΟ, τεκνοποιΐα, 

«τἰὰ Ῥϑυθη 1 ντιξίτι5 σαὶ 1η ΒΡΘΟΠΪΟ ΤΟΡΥΔΟβα μα ΠΥ, 

ῬΌΘΓΡΟΙΙΒ ἰᾶπαϊ ππΐϊ. Ἡταΐ. Γ,.. 1Ψν΄..ἕ Θά. 55:: 

Τ αν απ} 51 Π1}}1 ὈΤΌΪΟ ῬτΟΥΡΟΥ 6. 

ατραῖα Ῥσυ θυ ΟΟΠ]08. 

ἘΠῚ απ παροὺ παΐπταθ ἰοχ, πὶ 111 ΒΟΡΟ]ΟΠ ἔγδηβοδηΐ 

Τουηᾶθ, ἡτὰ8. ΠΟΒΙΟΥΙ ατ|851 “βου ρίαβ. ΒΡ οΙο5. οὐβίοατμξ, 

ἄοραπμθ πᾶς ἰδσα μ6}16 Ἱμπογοῖππιβ 1,. ΤΥ. 41ὲ: 



ἈΝ ΑΕ 7. 1 Ὑ8: ἢ. σι 

-- πῦιΐταὰ τποάϊβ Ὁ πον ἴα Π11}115 

Μ|βία 8τ|ὸ σοοϊαμξ [1 ΘΟΥΡΟΥΟ δ800 δ. Ῥδυοηΐοβ, 

Οὐδ γαίν 115. ροίχ 5. ἰγδάυνΐ ἃ βέ Ρ6. ρυοΐδοίδ, 

Τονῖο Οὐ πάᾶπὸ «πποατιο σαϊοηθη, 6τιᾶπι ἴαποι! ΜΙΔΟΥ ΟἿ». 

Τι Ὗ. Βαίμῃγη. ὁ. 11.: φμοί ργονϊεοηίία πιαΐιγθ οἰπιῖξ:. 

ἐιαζηοσι τι 7.17} αὐφι6 οἰρΥ ογην δὰ ἦρθὸ φιεοστεο 11|-- 

ἐγϊοαίιε ρα Ρα δ, ἤζδοὶέ οεην ἔρδο ραγίϊ αἰδληιοίαθ 6ο-- 

»έαπι παϑοῖ. ϑοὰ Τρατιάοηι παίπνα] πιὸ ἸΟΟῚ δοϊτπιπὶ μθιἐ 

ἀϊοαο αἰτοςι τλ]ογ 08, ἅτπιαο θαυ ἸΔΟΈΟ 810. Ὁἴογο π-- 

σΠΠσαπί. 7ώ λεροίθ ἐρϑιέε ὁδέ, πάθη}; ῬΊ ΟΥ̓ 1τι5, φιοῦ 

δΩΘΡΟΙ ΤΕΥ Ὸ 7), 17 2114). 'φιεοδίζανα ρπαϊοαγιέπν μετρζδο} 2771, 

ἐἐδονοθ ραν θην 51 7 147)} Ἰθῳ 6. ΘΟ ΡΟΣ Ζύτ5. πϑρτδ απῖπιΐδ 

δέηιῖίεβ ονέδίοσο. ΟΥ̓ Ί55ηι σι ἸΟσΙ ΠῚ Ῥαγΐα85. ποίαν 

απ ἰασοιη 115. οτιποῖ 15, {ΤΟΥ τὴν στ} π|5. Ῥαγοηΐθι ΔΥ στ ἕν 

οὐ πιβιοϊ Ῥιιοστιι. ΟΡ. δίαμπο (αἰ α]τι5: 

δ. 5110. 511}}1115. ῬΑΙΤῚ 

ΜίδηΠϊο, οἱ [Δ 0116 11150115 

ἸΝΟΒο ον 40 οπλπ  θ1|8 ; 

1δτ Ῥυιάτο τἀπὶ 5186 

ΔΙΑΤῚ Ὶ8. Ἱπά1οθ } ΟΥΟ, 

ΜΠ Ίποῦνα ἀρ. όπου. Ὁ. Α. Τοϊοιμδομι ἵ{ΠΓ]078815. 6556 

{Πππὰπὶ οΧχ Ἐρϑῖτι5 σα] τα σοπμοἷῦ: 

᾿Αλλ ἄγε μο; τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 

Ἐ δηὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος πάϊς εἷς ᾿Οδυτῆος. 

Αἰνῶς γὰρ κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας, 

ΜΙοάδα αρ. ϑδποοδμι ἸΠΡΘΤῸ5. ῬΆΓΟΥΟ ΟἸΡΙΘΡΑΙ [ἀ501ΠῚ 51π|1-- 

165. τιΆᾶ 1Πππ|8 Ῥου Πάτα πο 14η18ἃ 501.π|, 504 οἱ ριογο- 

γι στ ρταοαϊοεγοῖ: 

--- ᾿ποπ δἱϊοητπαι οχρείαί 

1αη}ὶ πιοΐτπ5 πο50 05, ἀποήτ6 ΠῸῚ Γι 6 πππἸΘ ὩΣ 

Δοῖπ5. ῬΥΘΟΑΡῚ, ΠΙΡΟΤΟΒ 581}1165 Ρᾳ1}1 

ΘΠ Βα 10 ΠῚΔ[1. 

ΟΠ 1168 501 }Π1οοὲ ΔΙ ΡΟΥΟ5. ορίαθαΐ, οἵ, πὲ Ἰοαυτίπν Τα: 

οΥοίπι5, πεῖϑοογίος «οἰ ραγοηίμγη, ΝΟ ΤΑΡΟΜΙΘΥ 800]1- 
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αδ, τ ν ΠΡ ΘΓ ΤΙΧΟΥ, ΔΙΠΟΥΘ τπτἴπὸ ΘΟΙΒΡΙΓΔΉΡτ5. ἀπ 

118.) Τρ πιτ αι! π6. 5101. οΊρατ5. δάἀαμ, Ὁμάο. {Π, αἵ 

1π|0 6. πδίτιν α}} ΘΟΙΠ ΠΥ ΠΠ65 τι πἸδήτι6 ΑΓ ΟΠ 18. ΠΡΟΥῚ ὩδΒοδη- 

ἴπν; οἶδ 11018. 5 Ππίωιο, Ραΐγοια. Π]11π|8 βϑαπαίτ, ΠΟΙᾺ 

γα ίοπ. διαν τίου Ῥ να] αγ15. ἀ6 ασχοϊα ΠΠὸ δὰ Εγτ μαμὰ 

51; Εἰ οἷς μόνῃ, καὶ οὐ μετ᾽ ἐμοῦ γεγεννηκυῖα, μόνη δικαιεῖς 

ἔχειν αὐτὸν, ἀγνωμόνως κρίνεις τὰ “περὶ γονέων" κατὰ μὲν γὰρ τὸν 

ἀποτεμώτατον λόγον͵ πατρὸς ἂν εἴη παῖς μᾶλλον, ἢ μητρὸς, κατὰ 

δὲ τὸν εὐγνωμονέστερον, ἑκατέρων ἴσος, 

Ψεκάδες.} ψεκὰς ) δρόσος, γ08., γηϊ τι 55 πα ὈἾπιν 8. τιη-- 

46. οὐ πη] Υπλ ΟΥ̓Δ Γ}1665, ἡπᾶ6 Αἰβροπομα 5. οὐίθραπ- 

αἰδάπο ΟΥ̓ Πῖθτι5. Ραι]] αι. ἀάπαο Θομβραγσι οἱ ἁντοι- 

γναμΐ, Ἰβοοαάοβ ἀἸοΐαθ. ϑοΠμο 51. αν θα] 15. δεῖ, Ψ].: ψε- 

κάξειν Ογαροΐ οζοιπέ, φιαπαίο ταν μην δὲ:9)6 πρεγχοίτεγιν ρέκεϊέ. 

ογ παέγἔοθα ἐφ εέι}" το ροπεπίθδ, Ταγεσ, ὧἀὸ ραρρίμπ, αηαθ 

δοίοπε ηείέίορε αὸ νοΐμέ ψεκώδειν. 810. Δηίπηδοτι5 )86- 
Ο 2 δ - 

(45 πποι θα 5, ὅτι προςέῤῥαινε τους διειλουντας διαλεγ ὄμενος. 

Ῥασ. ΤΙΧΧΧΙΧ, 

᾿Αστραπὰ δὲ χωρὶς βροντῆς) φόβον μάταιον σημαίνει. ϑογ- 

νῖπθ δὰ πῶ 1. Δομποιά.: 

Δοίου ΠΙ5 ΤΟΘῚ5 ἱπ]ΡΕΥ 115, οἵ {π]ἾπΠῸ ΤΟΥ 68, 

707. 5116 Οαϊίδ8ει, Ἰπατι1!, αὐὐἰϊοοίέ: {6} 765. δὲ ϑγεῖην ζεεἴιοιν 

ιοαὶ ἐδ, γα, 6οϑέ χοΐ εαὐεξ, ὁδὲ ψιοοῦ ριμιζαΐξ. 

Ὅτι μετὰ τὴν ἀστραπήν προφδοκήσαι ἄν τὶς βροντὴνγ ἢ διε 

τὸν φόβον οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ ἀπειλή.) 1 σοπάπ νἱάοίαν: 

ὅτι μετα τὴν ἀστραπὴν ἢ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ᾿ ἀπειλή, προςδ. ὡς 

τι β. διὰ τὸν φόβον. ται αἰΐεπι ἐμ] ρασαὶ σοοίπμη, ταϊπαγὶ 

νιάοῖυν. Αγ ιρίοίοϊοα 1... ΤΠ. Μοίΐοοσ. ο. 9. βοππιὴ ΠΠΠπ|π| 

Βῖν 6. βίγοριίπμι, {ποπὶ ὁχοιϊίαηξ δημοἰτἴπ5. Τευτὰθ ἢ [514], 

αασιη. 56. 1 ατιου τι πππ 7. ΟἸΠΊΒ4 6. ΓΘ 11 5518 Π| Ο118111-- 

4 Ρατγίοιη. ἀντ πηΐ οὐ αἀἰἸδτταηραπξ, 51111}6Π}] Ο886. δ1ΐ 

τῷ ἐν τῇ φλογὶ γινομένω ψόφῳ, ὃν καλοῦσιν οἱ μὲν τὸν Ἥφαιστον 

γελᾷν, οἱ δὲ τὴν Ἑστίαν, οἱ δὲ ἀπειλὴν τούτων, Πᾶς ψΟΤῸ 



Δ ΑΒΤΕΜΙΏ. 1218. 11. γῷ 

οΟπιραταί ο πο ῬΥΌΡασο νι άζοίαν ΕἸ ηλτι5, αὐτιὰ. αἰΐ: Ε79Ὸ 

ξἱέ 6 αργαηίθ ἑλουο οαγώο ον ογορίξι, 80. αὶ ονε 696: 

ἐεδίξ ἔοπὶδ ϑυριέίεν. Τι. 11. ς. 20. 

Ἧ ὅπου ἀναφέρηται.) 1,. ὃ, ἂν φέρηται. 

Ῥασ.. ΧΟ. 

Ὃ κερουνὸς τὰ μὲν ἄσημα τῶν χωρίων ἐπίσημα ποιεῖ. Ρι]- 

δυγιὶα, τ Προ Π6. ̓ ΠΒ] 5.8. ΕΓ Οϑέτιβ : 7 γε ο γε έτη, ταί φιοῦ 

δὲ {)εεϊγο ἐοέτεσι. ψιὶ ἰοοι8. δέαζίην γον ρεέαξιεν" γοϊίσίο-- 

δ1ὲ5., ψιιοοί οει7π. }26τι5 οὐδὲ ἀἴςα5856. οἱαογοίις. ΟἿοβδαο νϑ- 

ἴεγοβ εἰ {Ππ|4 ῬοΥΒΙ δα, 11.: 

"Γνιδίο Ἰάθ08. [ποῖ ονυϊπάιππησιιο. ὈΙΦοιἔα]. 

ιαοιίαί, ἰοοῖδ 8,070 ρεγοιιϑϑιιδ {πεέρεδηιο,, φιιρὶ ὀδάεπίο αὖ 

αγι5)ἐοὐθτ5. ΘΟΠδοΟγ ἔτι), {ιέθην οαίοανῦθ ποία οδί. ᾿Ἐπί- 

σημος ἁτι!θηὶ εγὰΐ 1116 ]Οοῖ5, “πὰ ΒΟρι θα αν. ΡῚ5. 1Π|}01 

ΘΡθοῖ 8: αυτο 1,. ΤΡ ἀο 1,. Τ,. ἀ6. Οὐτνίο, Ἰδοι: Ο. .226-- 

{πι8 εὐ Ὁ. Μιεέαίίι5. δογἐδιετιέ, θέν ἐοοιεγα 6586 {μοι αίτε, 

εἰ εα δ... δορί, ἑώφψιθ Καοίμεγν 6556. ὦ (πιρέϊο οοα. Αγτι-- 

Ἰοφῖτι5 1. Τ]οΥνΙ. : οοὐὠἑοιείμιδ. δορέπεῖτιθ οομδεογαΐι5. 

τὰ δὲ πολυτελῆ χωρία ἔρημα καὶ ἄβατα ποιεῖ] ῬοΥ {]-- 

συν ιΐα Ἰοοα μοοάεγο, ϑάστιο ΘΑ]οαΓΟ, ποία οὐαὶ, Ρ|ΐαι- 

μα πὰ Ῥγυνμο: Λυσιμάχῳ δὲ οὐκ ἤρεσκεν ἡ ὕψις, ἀλλ᾽ ἔφη 

δεδιένα: μή, καθάπερ τὰ βαλλόμενα τοῖς κεραυνοῖς ἀνέμβατα μένει 

χωρία, καὶ τῷ Πυῤῥῳ προσημαίνῃ τὸ ϑεῖον ἀνείςοδον ἔσεσϑαι τὴν 

πύλιν. 

Οὔτε δεσπότας ἔτι οἱ κεραυνωθέντες ἔχουσιν. Τρ86 Ατίο- 

τα. ἔ,. 1. ὁ. ὃ.: κεραυνοῦσθαι δοκεῖν πένητα ὄντα καὶ δοῦλον, ἢ 

μέλλοντα πλεῖν, ἢ μονομαχεῖν ἀγαθόν" τούτων μὲν γὰρ ὃ μὲν πλοῦ- 

τον γὸ δὲ ἐλευϑερίαν. 

Ρασ. ΧΟΙ. 
Οὐδεὶς γὰρ κεραυνωθεὶς ἄτιμός ἐστι.) '"αιηθη ἀρ. ΑἸΠπὸ- 

πάσθιπ Ε.. ΧΊΙ. ΟἸθαγομτ5 ποίαλ ᾿Ραγοπίίποβ. Ο" μοία]δη- 

ἴσπι ἢ (ἰγθιπαΐπσι τ Π]ΙΟΤ 5 ᾿αϑοϊ να «ἃ ἴονο {Ὁ]ππιῖ πὸ 



"" ΒΙΘΑΙΤΙΙ ΝΟΤΑΕ 

Ἰοίοβ 4Π851 ἸΠηΓΆΠ165 ΠΑ Π51556: καὶ μέχρι καὶ νῦν ἕν τάραντι 
. “ " “ σ ς “- -" » 2 ᾽ λ ΄ ἑκάστῃ τῶν οἰκιῶν οὁσου; ὑπεδέξαντο τῶν εἰς Ιαπυγίαν ἐκπεμφϑέντων, 

ὔ “ -" γῇ ἃ 

συσαύτας ἔχει στήλας πρὸ τῶν ϑυρῶν, ἐφ᾽ αἷς κα᾿ ὃν ἀπώλοντο 
᾿ ΕἸΣῚ 9 ᾿ Ν " ΄ ε ΑἹ 

Χρόνον, οὐτ᾽ οἰκτίζονται τοὺς ἀποιχομένους, οὐτε τὰς νομίμους χέδνα 

ται χοάς, ἀλλὰ ϑυουσι Διξ ταταιβάτῃ. 
. - λ 

ρϑεν γε καὶ ὡς ϑεὸς τιμᾶται) Τρ860 5|0γα: λαμπρὰ δὲ 
΄ ᾽ “ , ς φ Ἁ ᾿ ᾿ . 

μάτια αὐτοῖς περιτίθεται, ὡς ὑπὸ Διὸς τετιμημένοις. ΘΘΥΨΙΙ5 

Δα 2]πᾶ 11. Αοποιά.:. δ μέμπῖς αὐωαρίέ τοπ118, οἷο. ϑάπθ, 

ἱπητηῦ, δ Μεἰηηζξιια ἄοο δογέρέμην ἐπι τϑοορεἰζέϊδ ἐπε: 6Π-- 

7127. φιιοεί, δὲ φίίοην ρῥγίποίρεπν οἱρτέαϊδ, τοῦ γόσεπν {πεἴ-- 

γ16)} αὐ7Ἴατεγὶξ δὲ διερογρίσογίέ, ροδέεγοβ οἰμ5. τεούδέες 72-- 

2705 δὲ πρέοτταθ “ἰογίαο. 
᾿ ᾿ “ - 

Καὶ γάρ τοὺς καταδικασθέντας ἐν τῇ συνηθείᾳ κεραυνοῦσϑαι 

φαμέν.) ῬοίγοΟμΙα5 ϑαίνσιοο: δ πε καί ἤαὸ ργομτποία- 

ἔΐοτιθ, δέοι ογαπν δὼ οἰαχίο, ἐπ ἰοοίμίμπν ἀφοϊαϊ, Ἰάσδην: 

ἐπέγοηι ροδέ ἤἄος ζαμζγιοιν αἰξογιέτεϑ.,) ἐπμοτείοόχιο «εέθοίο, 

οὐζφιατο, ἐπχιαηε, ἐοίτην τ1  ογάμτια ττοῖϑέέ. 
Ἂ - -“ - 

᾿Αλλ ὅπου ἂν ὑπὸ τοῦ πυρὸς καταληφϑῶσιν, ἐνταῦθα ϑάπτον- 
τ : - ΄ 

σα! ῬΡΤΟϊΆγομα5 1,. ΤΥ]. Βνηιροβ.: πάντων δὲ ϑαυμασιώτατον, 
“' 2 ε Υ̓ Ὁ “ Γ “- ΙΝ “» 29 ἐς 
Ὁ πάντες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἴσμεν, τι τῶν ὑπὸ κεραυνοῦ διαφ9 ρέν- 

΄ ᾿ “ ε 
τῶν ἄσηπτα τὰ σώματα διαμένει, πολλοὶ γὰρ οὔτε καίτυσ;", οὔτε 

΄ ᾽ δ." Ξ" “ σ Φέσεῦας, . Ὶ 
κατοζυττύυσιν. λλ ἑἕῶσι περιφράξαντες, ὠςτε ορασθαι τοῦς νεχροὺς 

ἀσήπτους ἀεί. Τιοχ Νιηδο ῬΟΙΡΠΙ ἀρὰ ἢ" οβίπιῃ: 581. 

ἘΠΟΛΉΝΕΜ. ΕΞΜΙΝ. ΤΟ 5. ΟΟΟΙΒΙΤ. ΝΕ. ΘΌΡΗΛ. 

σΕνῦλ. ΤΟΙ ΤΟ. 

Ῥασ. ΧΟΙ͂Ι, 

μὰ Α » - . 
Η μὲ ὅλον τὸ σῶμα, εἰ μὴ τοιοῦτον καταλάβοι] ϑογΊΡ6η- 

ὅπη νἱἀφοίον: εἰ μὴ ὅλον τὸ σῶμα τοιοῦτον καταλάβϑι. 

τὸ ἐφ᾽ ἑστίως πῦρ λαμπρὸν καὶ καϑαφον.) ἘΕὐοιμμ 5616- 

πἡτιπὶ ἀϊχιΐ Μίαν 1.115. Τ,. ΗΠ. Τῦρισν, δ8, 

Πυλλήν γὰρ εὐπορίαν σημαίνει" ἄνευ γὰρ τοῦ τροφὰς παρα- 

σπευάξεσϑαι, εἰς. Ιἀσοίιις ἰάθη Δαν 4115. Τοοῖμη. ῬΟΡΕ- 

Ὥρτη Οὐ ξαμαΐ, ἀένναον πῦφ. ΓΤ, ΚΉ, Ἐρισν, τὅ.: 
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δυνσοπίομπι ΤΌοιι5. ΟΧΟΙΡ1, ρον α 

ΨΊΟΙΠΙ δίσθιο οαΐ{π|5 ]1οοῖὶ, 

ΜΠ νἱτοα «πτοχ. σοτομπαΐ ο1]8, 

Ῥασ. ΧΟΠΙ. 

τούτων δὲ μάνδαλον ἔχουσχ.) Μοίογοθ. Ο]οββο: Μάνδαλον, 

Ῥοβοιείμε. 

Ἢ δὲ δεχομένην τὴν γυναῖνα.) Τιοροπάμπαι ρΡαΐο: κἡὶ δὲ 
Ἂν ἐδ ν᾿ Ξ 

οὐκ ἔχουσα, δεχομένην τὴν γυναῖκα, 

Ῥαν. ΧΟΙ͂Υ. 

τέρφεμνα δὲ καὶ ὑπέρϑυρα.)] ϑυιϊάαβ: τέραμνα, καὶ ὑπερῷα, 

καὶ ὑπέρϑυεα, καὶ δρύφακτοι κατακαέντες παίδων ὄλεθρον σημαί- 

νυυσι. 

Θριγγοί.) περίβολοι Τα]. ῬΟΊποΙ Τ,. ὙΠ]. ϑριγγὸὲς καὶ τριγ- 

κός. ϑυῖ4.: τὸ περίφραγμα τοῦ οἴκου, στεφάνη, μικρὸν τείχιον, 

περίβολος. ἢ τῶν οἰκιῶν τὰ ἀνωτάτω. 

Ἴοικε γὰρ καὶ καὶ ἑστία καὶ ὃ κλίβανος ᾿ γυναικί) ϑιυι(45: 

κλίβανος ἢ κάμινος, ἑστία, καὶ κλίβανος ἴρικε γυναικὶ διὰ τὸ δέχεσϑαι 

τὰ πρὸς τὸν βίον εὔχρηστα, πυρὸς δὲ εἰσὶ δεκτεά, 

Λίνα.)] (ΟἸοββᾶο: Λίνον κυνηγετικὸν, Ζέρίζιωπι. δ 14.: ΛΔίνα, 

σὰ δίκτυα, Δηίραΐον 1,. Ν. ΛΑμίμοϊορ.: 

-- ὦ  γρευτὴρ ὥπασε πλεκτὰ λίνα. 

115 πἰπηΐμν ἀποιροβ, νεπαίοροβ, 80 ῬΙβοδίοσοβ, ἀγχομῖαϑ 

ΤΕ ΚΥΤΣ ΑΗ δ]: 

--- οἵ σὺ δι’ αἴϑρης ᾿ 

Καὶ γῶς καὶ πελάγεος εὔστοχα πέμπε λίνα. 

γιάοσίαν ΚΟΠοΡμοα Ογμποροίίοο, οἱ 1π|. Ῥοϊτικ Τ,. Ὑ΄. 

Στάλ λικες.} ΟἽοββαο: στάλικες,) τῶν δικτύων αἱ στάσεις, 

Ῥίασαρ. ὀξυπαγεῖς στάλικες, Απίραι!. 1,. Υ1. Αμπί]0]. ἐϑυτε- 

νεῖξ στάλιχκες, ΑἸρποῖο Μηγίθηαοο. Τα], ῬΟ]]. 1. Υ΄. : στάλικες 

δὲ σχαλίδες, καὶ. χαλιδώματα, ξύλα ὀρϑὰ ἐξ ἄγρου διττὰ, ἱστά- 

μενα μὲν κατὰ τῆς γῆς; τοῖς δὲ δίκροις ἀνέχοντα τοὺς τῶν δικτύων 
, ᾿ 

βρόχους τε καὶ περιδρομοῦυς. 
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Ποδάγραι.] ποίαν! πῃ ΟἸοββαυο Τδοίϊοο. 

Αἱ νεφέλαι λεγόμεναι.) 1ρ56 Ατἱοπιϊάον. 1,. 1Π|. ς. 6ο.: 

Λίνον δὲ πρὸς γάμον καὶ κοινωνίαν ἀγαϑὸν, διὰ τὴν πλοκὴν, καὶ 

σρὸς τὰ ἐλπιδόμενα, διὰ τὴν ἐξ αὐτοῦ γενομένην ἀφκυοστασίαν., καὶ 
τ᾿ 
: ἐ τὰς νεφέλας καὶ τὰ ὅμοια, οἷς ἄνθρωποι τὰ ἄποθεν καὶ μακρὰν 

ϑηρῶσι, ϑδιιϊῖἀαθ5: Νεφέλη, εἶδος δικτύου ϑηρευτικοῦ, ΑΟὐἰοβδᾶο 

νεΐογοβ: Ζέρέθβ ατιρμγαίοα,, νεφέλη ἀφνέων. χυιοΐα 0}}18. ἸΘΟΤΙΒ: 

ὨΪΘῚ ἔογίο Ἰηᾶνὶ85. ΒΟΥΙΡοΥο: 3 οίε5 αρέοτίαγεδ. Διπτόμιτος 

νεφέλη, ϑαίγγιο ἘΣΡΙΡΥ πη αἴαν]ο ἢ. ὙΠ. Απίβο]. σᾳληνολέτις 

νεφέλη, ζοβίηο Πα51ο, 1θ1(. 

᾿Αρκυοστασία.) Ῥο] ΠΧ 1,. ἡ. 514. 11 νόοο ἤάρκυς. 

Ροσ ΝΟΣ 

τῶν κυνῶν οἱ μὲν ἐπὶ ϑήραν τρέφονται) "Γοίτιπι ἴοπρ ππιπς 

Ἰοοτη ἰγαμβουρδ Θιϊάαθ; τῶν ψὰρ κυνῶν οἱ μὲν ἰχνευτικοί, 

οἱ δὲ ὁμόσε τοῖς ϑηρίοις χωροῦσιν. οἱ δὲ ἐπὶ φυλακῇ τῶν κτημάτων 

οἰκουροί, οἱ δὲ ἐπὶ τέρψει, ὡς τὰ μελιταῖα κυνίδια, καὶ μελιτηροὶ 

κύγες, οἱ ἐπὶ τέρψει τρεφόμενοι. 

Οἱ μελιταῖοι λεγόμενοι. οαίῃ]: ΜοΙδοι, ῬΊπὶο 1,. 1Π|. 

50} ἤποιη. Κυνίδια. μελιταῖα, δίσαθομι ἢ... Ὑ|. Ἰμιοίαπο ἐπ 

ΤΑ 1115. ΑἸΠοπ. 1,. ΧἼΠ].: κυνώριᾳ μελιταῖα) ἅπερ Συβαρίταις 

ἕπεται εἰς τὰ γυμνάσια -διὰ τὴν τρυφήν. Αοΐίαη. αν. ΠΝ. 

Ἰ.. ΧΉΠ. τὖὸι 46 Ἐρδινποπάα: ἐπανελθόντα δὲ αὐτὸν ἐκ τοῦ 

δικαστηρίου μελιταῖον κυνίδιον ἔξαινε. 

διὰ τὸ ἄστρον τὸν σείριον, ὃς“ - εὔγνωμον τὸ Φῶον.] Αγά- 

ἐπ5 ἢ ΔΟΠΟΙΊΘΗΙΒ: 

-- καὶ δέ οἱ ἄκρη 

᾿Αστέρι βέβληται δεινὴ γένος, ὃς ῥὰ μάλιστα 

᾿οξέα σειριάει" καί μιν καλέουσ᾽ ἄνθρωποι 

Σείριον, 
“ 4 , 

ΊΙοο : συνανατέλλει τῷ ἡλίω ὃ σείριος, ὅτε γίνεται εἷς τὸν ϑερινὸν 
" , - Π - ἥδ ὟΣ δ.,.Ὲ 

τροτικὸν ἐν τῷ καρκίνω, περὶ τὸν ἔπιφὶ μήνώ, ὁ ἐστε κατῶᾶ ΡῬῶ- 

᾿ ΕῚ ͵ -“ 2 , « -" - 
μαϊους Ιουλιοξ, ὁτὲ Ἀαὶ Φέρει πυρετὸν ὑειλοιδι βϑοτσισι. Τη58118 

αΒΙ0η]α, ῬΟΥ810 δεῖ. 111, γοίτι5. Τπίουρτοβ: οσηέομία 47᾽-- 
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εἰρνἐἰδοϊ σιν δἰαμα, φιαην ἐάθο ἐπβαπαηπ αἰἱξ, φιοςῖ δι 

Φγέιε εἰμις ἡπτζέλ ἀοφοτοέοπί. αλλ πι86 1,.. Κ΄. Αβίγοπομηῖο.: 

Ἑχον τσ πο οαπ15, Ἰα αΐαιιο οδμλου! ἃ [Πἀ}}}1}18}}18, 

ἘΠῚ χαρθι ἰσπθ 510. ᾿ 

ῬΆΏ]1ο ῬΡοσῖ: 

-- -κ’ἰ.-- -- πμαίυνα 5τ1|15πηιοΐ 

Αοσγνοξαῖ που δ, ΠΙΠΙΙΟ5. ΟὈ5658ε ῬΟΙ δοβὶτ8: 

παῖ σόϑὸ σιν. 

Συνέχεον.] Τ΄,. συνέλεγον. 

Κρίνειν γὰρ τὸ ἄρχειν ἔλεγον οἱ παλαιοί. Τιοδοπάπῃ: 

κρείξιν, 810 ἀρπὰ Ποιπόστμ: κρείων ᾿Αγαμέμνων. ϑαῖάαθ: 

Κρείων βασιλεὺς, ἢ ἄρχων, κρατῶν μεγάλως͵ 

Καὶ, λάβρος ἐπαιγίξζων.} ἘΠ ΟΙΟΥ. 1λ. Β.: 

Ὡς δ᾽ ὅτε κινήσει Ζέφυρος βαϑὺ λήϊον ἐλϑὼν 

Λάβρος ἐπαιγίξων. οἷο. 

ΘΟΠοΟΙ]αϑὶ.: σφοδρῶς πνέων, μέγας. 

Καὶ τὸ φοβερώτατον πέλαγος, αἰγαῖον λέγεται] Ἄαγτο Τ,. 

Υ. ἀὲ Τ,. 1..: “14 Θαεεην οἰοίμην αὖ ἐπιδιείῖδ, φποΐ ἐμ 60 

γηαρὲ δ. ϑδοοριίξ νοραμέϊ), ὦ δὲπιξιεμεαίζηθ σαργαγιπ. 

Ῥηη. Τ,. Τ᾿. ο. 11.: Ζ2 ραφο γπαγὲ ποπθπ εἰδαδέ δοοριῖμ 

ἐμ έ67 “Τεπεοίμπι δὲ Ολέπετ Ῥεγ 5. ψηατν ἐπυδεία, “(ἕπ πιοηπὶ- 

6, ὦ δρξδοίθο οαργῶθ, χιίαθ τίαωα αγαξοῖ αρρεαΐξηη, γτο-- 

»ομίο ἐπ’ πιθείζο πταγὶ διϑέέέεπα. (πο οα δαΐοθιμ! αἰὸξ Αντξομιάο- 

γ115 Αὐσδοῖη ΠΊΕΓΘ. φοβερώτατον εἶναι, 1ὰ Ρ]απ6 ἰοϑίαϊΣ 

Ἰ)1ο Υ51τ|38 1 ΠΟΥΙΟΘΟΒΙ: 

οὐ γάρ τις κείνῳ ἐναλίγκια κύματ᾽ ὀφέλλει 

“χψόέϑ, μοφμύρων ἕτερο; πόρος ἀμφιτρίτης, 

Ἄδρδοιὶ ἰὐπππ! π5 Ἡογαΐ. οὐ. 2η. Τ,. Π|. αγπηι. 

Καὶ ὃ ποιητής πλατέχ τὰ αἰπόλια καλεῖ,] ἘΠΟΥ ΘΥ. Ιλ. Βύ- 

τοὺ; δ᾽ ὥςτ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες 
ε » Ζ 

Ῥεῖχς διακρινέωσιν,) οἷο, 
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ΘΟΠοΙα5.. : πλατέα, μεγάλα" ἢ ὅτι ἐν διαστήματι καὶ πλάτει πλεί- 

ονι γέμονται αἱ αἰγες- 

Ῥασ. 1ΠΟ. 

τῷ γὰρ ἡἠδίστῳ ἀνάκεινται δαίμον: σειλήνῳ.] Τπιοίδη. ἐν 

ϑεῶν ἐχκλ, 46 ΒΙίοπο αἷν: Ὃ δὲ φαλακρὸς γέρων σιμὸς τὴν ῥῖνα, 

ἐπὶ ὄνου τὰ πολλὰ ἐχούμενος. 

Καὶ πρὸς τοὺς φόβους δὲ ἀγαθοὶ διὰ τὴν περὶ αὐτοὺς ἕστο- 

ρίαν] ϑδιυι65: ονος εἰς Κυμαίους, Ῥηδράτι5 Ϊ,. 1. ἔχ. 11. 

᾿λγελαῖοι δὲ βόες, τἀραχὰς καὶ περιβοήσεις σημαίνουσι, διὰ 

τὸ ὄνομα.) βόος 5οἰ]οοὶ καὶ βοῆς. ΘΈΑ, : Βοὴνγ μάχην͵, καὶ με- 

γάλη Φῶὼν ἥν. 

Διὰ τὰς βύρσας. δέρματα, ἀσκώματα, ῬΟΊΙΟΙ Τὶ. 1. 

κέρατα!) ΟἼἸοβ5δ86: Κέφας πλοίου, Απίοηπα. (γε 

φείαξαχτεσν Οὗ ΕΥ̓ ἐϊητεῖ5 αἰ 6 17,7. ϑουνψίιϑ δα εἰπῶ Υ᾽. 

Δεμοιά.: μπῶ ἀγάπα ἐογῳιοηέ Οὐγηα οἰρέογ ιεοπέσιι. 

Ορνα, ἱπαπῖῖ, ἀπέοηπαγιεην εχ γογιαξεδ. 

Ἴξσικε γὰρ καὶ ἡ νόσος ϑηφίῳ.) 5᾽ν6. 4ῃϊα {ΟΡτ απ Υἶτι5 

μπιπδο5. ἀοράβοουο ἀἸομη 5, 5106 6π||ἃὰ ἰοὺ βδθρίβδίπιο 16- 

Ῥγα νοχαίπν. Εογάρο]ο ἴ,. 11. ἩΠΟΥοσγ ΡΒ. νοὶ] ρΡοΐὰ5 

πιο] Πσὶξ που θα λεόντιον ἃ πη Ἰοῖ5. παποιιραίαμα, 4 4πὸ 

Αχοίαοι5 1,. ἢ]. Χρονίων παϑῶν ο. 1ὅ. 

Ν ῃ , ν . 
Ἢ τοὺς ἀπὸ πυρὸς κινδύνους.) Ισῃοὶη πηαχίμηο Του ἀαηξ 

Ἰροποβ. ἀντι βίοίοϊο ἢ,. ΕΧ. Ἠϊϑ. Απίμ.: ἀληϑῇ δὲ καὶ τὰ 

λεγόμενα, τό τε φοβεῖσϑαι μάλιστα τὸ πῦρ, ὥςπερ καὶ Ὅμηρος 

Ἶ Ν ιν Ἦ 
ἐποίητε: Καιόμεναι δᾷδες, τὰς τρομεῖ ἐσσύμενός περ, Ὕεῦϑιι5 εϑὶ 

ιλ. Δ. διάραίαν Ἐογάρο]1]ο 1,. ΠΠ. ἩΙΓοσΙ Υρἢ. 

ἜτεΣ κιναιδιαία ἐστί] Τισαθπα, Π0}116 ΠΟ ΘΟ 18 ΠΟΙΠΊΘΙΙ. 

Καὶ περὶ ὄμματα κίνδυνον.] 1 ΠΠῚ ῬΡΟΡΊΟΙ πηδοτι}ᾶ8, 

4αἰθι5 ναγϊοσαία οβδὶ ραγα]15. δὰ8 ψοῦο τηϑοι]α5. ΡΠ. 

οι. σαν ων ΜΠ οἱ 7: 
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Καὶ τὸ ἄστρον ἀεὶ ἐν τῷ αὐτῷ κινούμενον εὖ καταδύεται. 

γίνρΙ]. 1. Οδοτχρίο.: 

Αγοΐοβ ΟσΟΆΠΙ πιοΐϊποιαΐθβ ΔΘΩΌΟΤΟ {λποὶ, 

Ουι. ΠΠ|. Μείδμον}}οϑ8.: 

Οὐνσῖῖο ὀαθυιϊθο βορίοηι Ῥυοβιθοίο ΤΥΙΟΠΟ5: 

Ιου α6. 1}. ΘΟΟΠΠΠ ΠῚ 5 ΠΡΥῚ πποσοοάο γορερία 

ῬΟΙΐο, πὸ ΡαχῸ {ἰπραΐαν τὰ. ἀθαθοχο ρΡο0]]6χ. 

Ρας. Ια 

Ἕν Ἰταλία δὲ ἐλέφας δεσπότην σημαίνει, καὶ βασιλέα, καὶ 

ἄνδρα μέγιστον.) (ὑἀοϑάγομι, 59 Ποῖ, οἹαυιιὰ εἰ ἀπγαΐπνοτη 

οὔ ἀδίθυ αΐο τ] ΠΟΘ. 41|Ὸ ΠΟΙ16 ΝίαμυΙ 6]6-- 

Ῥμδπίθ νοοδηΐ. ΜαΧΊ πα 5. δίαπο Οοηδιαπέϊ5 (ὐλ βάτο 8 

«τοι δῖ, α81 φηϊάαπι ΡΥ ποῖρθαν ἢ] νιρὶ, οἱ ἀ651- 

5π8 απσιιβίαο ῃγαϊοϑίαι5. ποσοῦ. Ἀοϊαηι5. ϑραυῦ ϊαητι5 

1. Αο]ο ογο, 1Π1|10. 

Δύκος δὲ ἐνιαυτὸν σημαίνει, διῶ τὸν λυκάβαντα, τουτέστι τὸν 

χρόνον, γ οἴτιβ. ορισγάμημπα 1,.. 1. Απΐποὶ. ἀθ Ἰαμιάνὶο 

ἸΊΘΠ86: 

Ἐξ ἐμέϑεν λυκάβαντος ὑπ’ ἠελίοιο ϑύρετρα 

Αὐσονίοις ὕψος δέρκεται ἡέλιος. 

δι 445: Λυκάβας, ἐνιαυτὸς, ἀπὸ τοῦ ταχέως βαίνειν, ἢ λυγαίως 

βαίνειν, ὅ ἐστ, σκοτινῶς καὶ ἀδήλως. ἢ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν λύκων, 

οἱ τοὺς ποταμοὺς; περῶσιν ἀλλήλων κατέχοντες τὰς οὐρὰς χειμῶνος 

ὥρᾳ, Μιάδοπάμ5 Αε]ϊαπιβ Χ. Ηἱΐβι. απῆλ. ο. 26. Ἶ 

᾿Απὸ τοῦ περὶ τὰ δῶκα ταῦτα συμβεβηκότος. Πάρος νοῦρα 

δῖ ἱπίουροϊανι ὑτημάαβ: Δυκάβας οὖν ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος 

περὶ τὰ Φῶα, ἑπόμενα γὼρ ἄλλήλοις τάξει δίεισι τὸν ποταμόν. 

Ἀδ]αη. Τ,. 17. ΕΠ σι. ἀπ. ο. θ.: τὰς οὐρὰς τῶν ἀλλήλων δα- 

κόντες,), εἶτα ἀντιπίπτουσι τῷ ῥεύματι, καὶ ἀλύπως γε διενήξαντο 

καὶ ἀσφαλῶς. 

Κυνοκέφαλος νόσον εἷς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὴν ἱερὰν καλουμένην 

σημαίνει, ἀνάκειται γὰρ τῇ σελήνῃ.) ΤΠΟΥΆΡΟΙΟ 1,. 1. ΕΤοτο- 

ΙΎΡΙ. ο. 1ά4.: Σελήνην δὲ γράφοντες, ἢ οἰκουμένην, ἢ γράμματα, 
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ἃ ΄ νὼ» Ἁ Ἃ ] , 
αὶ ἱερέχ, ἢ ὀργήν, ἢ κύλυμβον, κυνοκέφαλον δωγρσφοῦσι" σελήνην 

᾿ ΕΣ Ἁ ν -» -" "ἢ ᾿ ᾿ ; “ 9 ᾿ 
μὲν, ἐπειδή τὸ ζῶον τοῦτο συμπάθειαν τινὰ πρὸς τὴν τοῦ ὅεὸῦ 

- ΕἸ , “ Ἁ ᾽ -" -" Ψ « ͵ὔ 

σύνοδον ἐκτήσατο. Ὅταν γᾶς ἐν τῷ μέφει τῆς ὥρας ἡ σεληνη συνα- 

ΔῸΣ ἘΣ 2 , , , ς ᾿ " ᾽ 
δεύουσα ἡλίω ἀφωτιστος γένηται!) τῦτε ὃ μὲν ἀξσην κυνοκέφαλος οὐ 

΄ ΜΝ Α " Ν - 3 ΄ 

βλέπει, οὐδὲ ἐσθίει" ἄχϑεται δὲ εἰς τὴν γὴν νενεύκως, καθάπερ 

σενϑ 
“οι Α -" 7 ς ’ ε ᾿ ͵ ᾿ - Ἢ - 

ὧν τὴν τῆς σεληνῆς αρῆᾶγυην.. ἡ δὲ ϑήλεια μετὰ τοῦ μὴ ὁρᾷν, 

- Ἐ' Ν , αὐ ς᾽ "» ΄ . ΄ 
καὶ ταὐτὰ τῷ ἄῤῥενι πάσχειν, ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῆς ἰδίας φύσεως 

αἱμασσετάι, Διὸ καὶ μέχρι τοῦ γῦν ἐν τοῖς ἱεροῖς τρέφονται κυνο- 
“ -.}Ψ}Ψ ΕΑΡΊ ΄ ὌΠ Ἐ ΄, - 

κέφαλοι, οὁπὼς ἐξ αὐτῶν γινώδκηταιει τὸ ἡλίου καὶ σελήνης μέρος τῆς 
΄ς 

ευνούοῦς 

, ͵ » - 

Φασὶ δὲ καὶ τὴν νόσον ταύτην οἱ παλαιοὶ ἀνακεῖσθαι τῇ σε- 

λήνῃ.} οοτι5. πἰο ἀρ. διπάδιῃ ἀποίτον: ἱερὰ νόσος, αὕτη τῇ 
᾿ ᾿ ΄ « Ν , ’ , 

σελήνῃ! ἀνάκειται) ὑπὸ. γὰρ ταύτην γίνεσθαι Φασί, 

Ὕαινα δὲ γυναῖκα σημαίνει ἀνδρόγυνον.) Ρ]ϊη. Τ,. ΨΠ]|. ο. 

ὅο.: ἤήγαςηβ τργαψ 6. 6586 πμαέμν αν, δὲ αἰο77ι5. «7|-- 

γιῖδ ΠΩΤΘ5., αἰξογ δ γεηίπαϑ 7ίεγὲ, ραγοῦὸ οἴπε τανε τα-- 

ὅπ ογεαδέ; Αὐϊϑίοϊοθβ ποσαὶ 1,. ΨΙ. ἀθ Ἐϊιβῖ. ἀπ1π}, α. ὅ2. 

Ἢ φαρμακίδα.] νἱπ ατια πα τπα σι οι ἢ Ὑ 618. 1Ππ08558 

γοξοσί Ρ] 115, εἴ 4 θι θα ππασίοῖβ ΑΥῚΡ115. ΟἸΩΠΟ 8Π1- 

ΔῈ] απος ἰοΥ 1πιδίγανευιῦ [1 ν ΘΒ σΙΟ Πδοῦοσο. Ἀν βιοίο- 
Ἢ Χ ““ὐνν Υ “ , 

165. ξ,. περὶ ϑαυμασ. ἀκουσμ.: Ἔν δὲ τῇ Αραβίᾳ ὑαινῶν τε γένος 
᾿ μὴ Ω “«᾿ , - 

φασὶν εἶναι, δ᾽ ἐπειδὰν προίδῃ τὶ ϑηρίον, ἥ ἀνθρώπου ἐπιβῇ ἐπὶ 
ξ' , “2 , " 

τὴν σκιὰν, ἀφωνίαν ἐργάξεται καὶ πῆξιν τοιαύτην, ὥςτε μὴ δύνα- 

σϑαι κινεῖν τὸ σῶμα. τοῦτο δὲ ποιεῖν καὶ ἐπὶ τῶν κυνῶν. Αο114-- 
Σ-; τ - ΓΙ “- ͵ὕὔ - , 

ηὰ5 ἰ,.. Ν]. Ναγ. 1158. ς. 14.: Ὅταν ᾧ πλήρης ὃ τῆς σελήνης 
, ., , ᾿ 5 ΝῚ ᾧ Ἀ Ἄν , ΕἸ ΄ 

κύκλος, κατόπιν λαμβάνει τὴν ἄυγῆν, καὶ τὴν αὐτῆς σκιᾶν ἐχιβαλ- 

.-. Ν : Ν , 

λει τοῖς κυσὶ. καὶ πᾶραχρημα αὐτοὺς κατεσίγαξε, καὶ καταγοητευ- 

ε 7 τὰ ! ᾿». Ν Ζ 
σασαᾳ ὡς αἱ φαφμακίδες, εἶτα ἀπαγει σιωπῶντας, καὶ κέχρηται δ. τι 

ΣΧ ΕΣ ΤΡ ΡΥ ΤΟῚ ἩΞΕΝ Π ἜΡΤΕ τ: ἥ καὶ βουλεσᾶς τὸ ξυτευἦεν ἄὐυτοίξ, δὲ. ΠΊ]δ ΙΟ 85 αἴτια φγίο5 

᾿ : . ᾿ ᾿ 

Ῥογεσεξ απο, πᾶνταὶ Εἰογάρο]]ο ἩΠονοσίγρά. 11.: ἐάν γάρ 
ΓΑ « . » Ζ ΓΎΥ ὦ Η » 

τις τὸ δέρμα ὑαίνης περιβαλλήται,) καὶ παρέλϑηῃ οι τινῶν ἐχϑρὼν, 

» νυ ϑῳ " ον ᾽ ᾿ " », 
οὐ μη ἀϑικηθήσεται ὕπο τινος) αλλ παρέρχεται «φοβως. 

Θὐδὲν 
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᾿Ἶ ᾿ ͵ Ἂ 
Οὐδὲν δὲ ϑαυμαστὸν εἰ καὶ συαγφρος γυναῖκα σημαίνει, αἐδ.] 

ΟοΥγτι ἐἰ58ι πχπαὰ. ἔτι ἸΟΟτλ 510. Το πιοπείτιι Ρΐο : οὐδὲν 
͵ "“» , ν᾿ " 

δὲ ϑαυμαστὸν εἰ καὶ σύαγρος γυναῖκα σημαίνει. καὶ γὰρ εἰ κακόξη- 
᾽ ᾽ ε ΠΡ ΜΗ τὰ - « αὐ ἘΣ 

λον, ἀλλ᾽ οὖν ευφίσκεται εἰς ἐπίδειξιν, ὡς πολλάκις ἐτήρησα, κάπρος 

» ἢ ῳ ΩΣ ν" . [ ᾿ Ζ καλεῖται τὸ Φῶον. καὶ εἰκοτῶς γυναῖκα σημαίνει" οὕτω γὰρ λέγον- 
Ὄ ᾿ 2 ᾿ : - ; . “ 

ται αἱ κατωφερεῖς. καὶ τὸ κάπρος, τὸ αἴδοῖον μὲν ἀνδρος φασί, 

ἐν κα 2 ἀκάτια ΕΣ Κ 7: , Η - « 
διπάαπ: ἱΚάπρος,) τὸ αἰδοῖον τοῦ ἀνδρός. Καπρῶντας, δομητικῶς 
ΕἾ ΄ " -“" - 

ἔχοντας πρὸς συνουσίαν. ΟἸ]οδϑὰο νοΐεροϑ: Καπρῶ;, ργιγῖο. 

ΒΡ. ΚῸ}: 

Γηρῶν τὲ καὶ νεάξειν.)])͵ ϑογροηίοβ βοηθοϊπίθη. τη ΟἿ 

Ῥ6116 δχιπηΐ. ππάο ἰ ψοΐουιθτιβ Ο]οββὶβ: ὕφεως γῆρας, ,δ6-- 

εν εῖο5. Ὑι4. Αὐἱβῖοι. ΨΊΠ. ΠΕΒι. ἀπ. ὁ. 17. 8080. Νι- 

ΟΑΠΛανῚ πὶ ΠΟ αο. Ἡ ΟΡῸ]10 Ἡϊοτοςίγρη. 1Π|. 

Ζεὺς σεβάσμιος.) Τιοσοπάπμη, νἹἀθίτ": Σαβάξιος. ΟἸο6η,. 

ΑἸΙοχ. Ῥχγοίϊχορίίοο: ΣΞΣαβαξίων γοῦν μυστηρίων συμβολον τοῖς 

μυουμένοις, ὃ διὰ κόλπου ϑεός, δράκων δέ ἐστιν οὗτος, διελκόμενος 

σοῦ κόλπου τῶν τελουμένων, ἔλεγχος ἀκρασίας Διός. ΔΥΠΟΡ τΙ5 

Τ,.. .: “ρδα πορέδϑδυγιθ᾽ δο7, δὲ γίξιι5 ἐμ αξέοτιδ ἐρδῖτι5 

ψιρεδτιδ ϑαῤαξιϊδ 710 7}}61} 68ξ, ἐδδέζηιηοιεῖο 6856 ροέεογχηέ Ψ6-- 

γιίάϊ: ἔπ φιείόμι Ἰ 765. ΟΟἰμεθε)γ) {π0 δἔπτεσν εἰζηυίἐξζξι7" 

ΘΟΙδΟΟΥἐ25, δὲ δα ηιζέι7, γγδ5. αὖ ἐπ ογιογἐδιι5 ραγέϊῥιο8 

αέφιέο ἐπυΐδ. 

Ἥρφωες.] Ὄγνδοομποϑ πουοΐριι5 ἀϊοαΐοβ ἢπ|1556 ταί Ῥ]π-- 

τάγομτιβ 1π ΟἸδοπηοπα, Εχίτομ5. νευθῖ5: τὰ δὲ ἀνθρώπινα 

σώματα, τῶν περὶ τὸν μύελον ἰχώρων συῤῥοήν τινα καὶ σύστασιν ἐν 

ἑαυτοῖς λαβόντων, ὄφεις ἀναδίδωσι" καὶ τοῦτο κατιδόντες οἱ παλαιοὶ, 

μάλιστα τῶν δώων τὸν δράκοντα τοῖς ἥρωσιν συνῳκείωσαν. 

Καὶ δείας τενά,] Τ,. ϑέσας. 

Τῆς γάρ ἐστι καὶ αὐτὸς παῖς, καὶ τὰς διατριβὰς ἐν γῇ ποι- 

εἴται.)] 8564 111ἃ βουροπίθι) ΠΟ πΠ6. ΡΘΥΟΙ580. ΔΉ ἢ 1τ|8. ΒῸΠ 

ΠΟΘΙ, ῬΠΙη. σ. 9. ΝΗ: 

᾿ 
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ΟἸ]. 

ἄφωνα γὰρ δὴ τά τε καϑ᾿ ὕδατος διαιτώμενα. 

, 

Ψεστοαφύαι.) ΤἸϑδδοιι (ὑἀβατπθοπτ5. Ἰοσοπάτπι σοηδβοῖ: 
“ὦ Γ ᾿" ΝΥ ᾿ εν 

ἁψητοὶ ἀφύαι, ϑιιϊάας: καὶ ἀφύων τιμὴ τὸ ἔλαιον, ἐπεὶ ἐν αὐτῷ 

ἁψῶνται. 

Ῥαρ. ὉΠ. 
ΔΑύει δὲ τὴν γαστέρα μῦς.}] ἩΓογαὶ. Τ,. 11. ὅεγμι, 86. 4.: 

-- 81 ἄπτα του Ὀ 1} π|} ΑἸ ντι5, 

ΜΕ ΠΪτ5 οἱ νιϊο8. ΡΟ ]Ποπΐ οὔ δία 1α σΟμΟ δ. 

Διὰ τὸ ὀστέα ἔχειν) ΤἸηβογεπᾶα ποραϊο οδί: διὰ τὸ 

δοτέα οὐκ ἔχειν. 

᾿Αντιφῶν ὃ ᾿Αϑηναῖος.) ϑ8τι1(α5: ᾿Αντιφῶν ᾿Αϑηναῖος, ὀνειρθα 

κρίτης, περὶ κρίσεως ὀνείρων ἔγραψεν. 

Ῥαρ. ΟΙν. 
Ὃ κονδυλισμὸς δὲ διὰ τὴν ἐπιταγὴν. ϑοΥνοβ. ΘΟΠΎ] 15, 

ΘΟἸΑΡ 5, οἱ ἰ4}1{π8. οαοάθθαμν ἀομιηϊ. τὰ ἀρτια Μαν-- 

ἀλαῖοι ΟὐμΠΎ]τ85 ΒΟΥΨΣ πομηθη. 1,.. ΓΧ. οριρυ. οά. 816 

ΔΡ. ϑαϊάαα: ὃ δὲ Ἡρακλῆς παῖδα νίπτρα προςφέροντα οὐ κατᾶ- 

Θύμια κονδυλίσας ἀπέκτεινε. Γανοπαὶ. 86... ΓΧ.: 

Νοβ οο]αρμιιαι ἱποιξϊμητιΒ Ἰαιθομῖ οχιϑίαϊα 

Β6γγο. 

Ῥοϊγολῖτιβ: ἐ90Ὸ εἰμγαπίε αολπιο ἐραοιπείδα. πιοῦν δογέϊηκεὶ 

γιατυην, δῖ οαριεέ πυλδεγαμέϊβ δέγδοίο αομίοψιο ἀγέξοιέο 

ετγοιιδεὶ. Μοῖι8. ΟἸἹοββαυίτμι: Κόνδυλος, οοἰαζιι8. ΚΚόνδυλος ποδὸς 

ἢ χειρὸς, ἄοο ἐαζέέγιφτι. 

Καὶ ὅπου ἄχεισιν, ἐκεῖϑεν πνευσύμενον ἄνεμον σημαίνει.) ῬΊι. 

1,. ΧΎΠΙ. ἴῃ Ῥγοσμποϑίιοὶβ ἰομηροβίαϊπιπι : Ζ)2εἰρλί, 1-- 

«αὖ, ἐγ ατιφενίίο παν ἰαδοϊνδεγιέος,, 7ζαξεγν ἐν χα 1’ 611-- 

δγυξ ραν ρμγαρβα, ες 
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Ῥαδν ΟΥ̓. 

"ορνιϑες ἱεροὶ, πλουσίοις μᾶλλον ἡ πένησι σύμφορο:, οἱ δὲ μι- 

κροὶ καὶ παχεῖς) οἷο.}17 Βοχίαθβο Ἰσσοηάμπμη: ὄρνιϑες ἀέριοι με- 

γάλοι, πλουσ, οἷο. 

ἴΕϑος γὰρ παλαιὸν ἀποδνήσκοντας τούτους; εἰς.]} πος ἴγρο 

ἴπ Ρ]ουίβαιιο αὐ 18 (ΒΘ Οσ δἰ! 0 08. ΨΙΔΟγ6 δ; 

Ῥαρ. ΟἿΣ, 

Πάρνοπες.] ϑοΠοῖ. ΑΥἸΒΙΟΡΠαμΐ5: εἶδος ἀκρίδων οἱ πάρνα- 

ἀες" εἰσὶ δὲ οὗτοι ἀττέλαβοι. Μιᾷ. ΑοΙ14η. Η!51. 4π. 1,. ΧΎΠ, 

6. 19. ΑρΡο110 Ῥαγποῦθῖπ5 ἃ} ΑἰἰοΙ5. ὐποϊιραΐε5,, ὅτι σφίσι 

παρνόπων βλαπτόντων τὴν γὴν ἀποστρέψειν ὃ ϑεὺς εἶπεν ἐκ τῆς 

χώρας. 

Μάστωκες.) μάσταξ σιτοφάγος. Νιοαμάγο 1΄ῖὼ ὙΤΒΠοΙΪΐδο, 

Βομο]αβὶ. μάστακι, ἤγουν ἀκρίδι. 

Ῥαρ. ΟΧ: 

᾿Αντιπρόζωπον δὲ, τὸν πρωρέα.)}] Ῥγοτὰᾶ 1. ΠᾶΥῚ (881 

ἔγοι5 οἱ [ἀοἴο5 ἴῃ Βομηῖπθ. ὅ6Π0].: ΔΟΒΟΠΥΗ αἀ Π|πᾶ τῆς 

ἐπτ. ἐπὶ Θηβ. βλάστημα καλλίπρωρον. τὸ καλλίπρωρον, ἱπατΐ, 

καὶ τὸ εὐειδὲς τὸ τὴν πρῶραν ἐπανθοῦσαν ἔχον τοῖς κάλλεσι, τοῦτσ 

δὲ τροπικὸν ἀπὸ τὴς νεώς, ὥςπερ γὰρ ἡ πρώρα ταύτης, ϑεωρίᾳ 

τὶς καὶ ἄποψις τυγχάνει τῶν πόῤῥωῚθεν, καὶ οἷον δ αὐτῆς τὸ 

μακρόϑεν διαγινώσκεται" οὕτω καὶ τὸ τοῦ ἀνθρώπου εἶδος πρώρᾳ τὶς 

φαίνεται. καὶ προορᾶται γὰρ ἐμφανῶς ἅπασι παὶ ἐκφαίνεται μάλιστα 

τῶν ἄλλων μερῶν. 

Ῥαρ; ΟΧΙ. 

τοὺς ἐν τῷ πλοίῳ ϑεοὺς ἱδρυμένους.1 ᾿Γ 6] 4} Παν15. 11-- 

10] }Πιστῖ. ΒΑΡ Ραπὲ οηΐη παιΐαθ βου ρῖοβ νοὶ] ρῥιοΐοϑ ῥυδθ- 

Β11168. 51105., ΖΠΟΤΙΠ ΟΜ] ΠΡ 15. ΠΌΠΟΙ ρα. δὲ ΠανΌ8. 

ας ἐδ τ υλι]ία δα Ῥεϊγοηίπηα νῖσὶ ἀοοί ποίδνογο βοιίῃ " 

αἰ σι 1551118. 

Ἐ 2 
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Ὃ λεγόμενος μίσγος. Τιοσοπάπῃι: μίσχος. ᾿ΤΠΕΟΡΗταϑῖ, 

ϑυιά. 

Ῥασ. ΟΧΠ. 

᾿Αρκάδες ἔσσαν βαλανηφάγοι.)] ΤΠΓΡΕΡαὶ τη δηΐπιο ἀτίθ- 

ταϊάοχιβ 1{π|4 ἐρῚ συ δι. : 

Πολλοὶ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ βαλανηφάγοι ἄνδρες ἔασιν. 

λ ΟἸ]ΟΙΙτ5 Ανσοπαμί. ΤΥ.: Θ 
ὶ 

ιν ᾿Αφ"ἄδες, οἱ καὶ πρός3ε σεληναίης ὑδέονται 
΄ Ἅ μὰ 

Ζώειν φηγὸν ἔδοντες ἐν οὔρεσιν. 

ῬΊη. 1110 Π}0. ΧΥ].: οἰωιαϊζξογαε αγῶογοβ ργίπιο «ὐἱοξιεην 

γιογἑαέζιεγην αἰπεογιιΐ, χυεέγῖοοα ἔπορὴδ Ὧ(ὁ ἤέγαξ δογέϊδ, 

Διὰ τὸ μετὰ πληγῶν τὸν καρπὸν καϑαιφεῖσϑαι.) ΡΠ. Τ,. 

Χν. ο. 5.: Ομεὲ πιφείζεεγτν, ἐθηιρεγαγμοτέϊετν, ἔπ ἄοο 86 γ ατι; 

γορίϊοῖβ εἰξοιείζεσιε, οἱεην ἱπέμγία αγϑογιια, δοῳηογιί δτ8 

απ ἄαπηπο. φείρρα οὐξναγιίι5 ἰοσ απέϊφιιδδύπα ΖΚμέ, 

Οἰοάην πιὸ δἰγάιοίέο, ποι τογρεγαίο. Ῥαχαπιιδ ἴθ ὥ6ο- 

Ῥοπίοϊβ: ῥάβϑον δὲ οὐ προεφέρουσι τῇ ἐλαίᾳ, ἐπεὶ εἰς τὸ μέλλον 

ἧττον καρποφορεῖ. καὶ αὐτὸς δὲ ὃ καρπὸς βιαίως καταφερόμενος; 

πραυματίζεται, προςπίπτων ἤ λίθοις, ἢ σκληροῖς βώλοις, καὶ τῆς 

ποιότητος τῆς γῆς ἀντιλαμβανόμενος, γεῶδες τὸ ἔλαιον ποιήσει. 

Οαΐο Τ,. 46 ἢ. Π.: Οδοαρι γτι6 οἰγίπρείο, π|6Ρ0Ρ 6 τογϑθγαίο 

Ζηγτεδϑιε αἰογιίιὶ ἀξ ομδίοιϊϊ6. Οἷδα ὅχοῦβδα, αι]. Τ,. 

ΠΡΌΣ. αὐτὴ τὰ δα. πβα ΘΓ ΠΟ,  αΥτο Ὁ. 1. [6 πὶ, δ 

Οὐ δδς 

τρίβειν ἐλαίας. ΟἸοατ ργοιπεσο, ὈΠρίαπο Τ,. ΧΊΧ, δ. 

Ππά. 1). Τιοοαῖϊ: “2 δοος απεέθην ψιιότ σα ργεπιομίαηι 

οἰδᾶγν τέζγπιιγ, οἷο. 

Ῥαρ. ΟΧΙΨ. 
ΝὟ - - - - 

Πρὸς ἐσχάτοις ὄντες ἐναφιᾶῶσε τῇ κοίτῃ.) ἘΠ ρΡΡοογαΐοβ 1.. 

ἂς ἤοσρο βᾶοσο: ὅταν γὰρ τὸ πνεῦμα μή εἰείῃ ἐς ἑωυτὸν ἀφρέει 

καὶ ἀναβλύει, ὥςπερ ἀποθνήσκων" καὶ δὲ κόπρος ὑπέρχεται ὑπὸ βίης 

πνιγομένου. ἕοπεοα ἴῃ ΔΡΟσΘοΟΪοουπίοδι; ἔϑέια 1010 οἶϊεδ᾽ 
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ἀάαες ἐπέον πιοχίαζος απείδα εϑέ: ἤαθ πὸ, ριϑίο οσοποαοανὰ 

γ2θ. φιείεῖ μέθην δον ποϑοίο, οΐα οογίθ οοποαοῶρξξ. 

Ῥμαράνιβ ἀο σαπαπὶ Ἰορα 5. δά Ἰονοη: 

“ οἴδμν {πο 05. ΘΟ ΠΟΔΟΟΥ ΠῚ, ΓΘΘΊΔ1η. 

ΝΊΙΔΟ 515 απᾶο δα οὐ Ἰοοὶ) ποίαν]. 

Ῥαρ. ΟΧΥ. 
’ὔ 

᾿αγαθὸν δὲ καὶ πρὸς ἀποδημίαν τὸ τοιοῦτον, καὶ ἀποδήμου 
" Ν » . ᾿ 

ἀνακομιδὴν διὼ τὸ ὄνομα" ἄφοδος γὰρ καλεῖται.) ϑιάάα5: ἴΑφο- 
, Η͂ Ψ ἣν Ἷ ΝΥ 3 Ω 

δος, ὃ ἀπύπατος, ἐξ οὗ καὶ ἀφοδεύειν; καὶ ἄφοδον ἀναχώρησιν, 

ὥςπερ καὶ ἔφοδον τὴν ἐπέλευσιν. 

Ῥασ Ξ ΟΧΎἹ: 
Ἀ Γ - 

Ἐὲὰν ποταμῷ νήχηται,) Τ,. ἐὰν ἐν πότι ν. 

Ῥαρ. ΟΧΥΠΙ. 

τοῖς δὲ νοσοῦσι, κρισίμους ἡμέρας προαγορεύουσιν. Πιρρο- 

ογαΐοβ ΤΠ... 1. Ἐπίδημι: ἔστι δὲ πρώτη κρίσιμος, οἷο. (Οὐοἴδα5 

ἘΠ: (ἃ, 
Ῥασ. ΟΧΙΧΣ, 

Ἐμο) δὲ δίκαιον ἐδόκει.] νου 188. (ὐαβαπομὶ σομπθοΐαγα - 
ἐμοὶ δέ τι κάκιον ἐδόκει, 

Ῥερ. ΟΧΧΙ. 

Περὶ μονομαχίας.7 Ῥ]οΥα 6. ἴΠ. Ποὺ οὐριΐο ἰπσθηϊοθδ 

οἱ Γο]τοιίου σοβδίιπις Τ. Τιρδῖαβ ϑαίπισμα]. 11, ο.. 9. πάρα 

ψΟΓῸΟ νοῦρα: διμάχαιρος δὲ καὶ ὃ λεγόμενος Ορβήλας, αἰ(στέ 

ἑαπίι,, ποὺ Θχρ]οῖνι. απ. ἀπίομ δῦ 6856. ρμπίο. 

οἱ «ατάμπι! τπΐοῦ ᾿ᾶθο ΠΟΙ ΓΟΟΡ θα. βοιμπίαγο Προ 2 σῖς 

ἄεγο αὐἷπι νἱάθου ΑὙΤοπ ἀουτι δου θϑηΐοιη: διμάχαιρος δὲ 

καὶ ὃ λεγόμενος Οὐήλης. Οὐήλης 9 ἍΜ 6165: ΟἸαάϊαίογιβ δ6 1085. 

Ἰ5ιάον. Οὐἱρ. 1,.. ΧΥ͂ΠΙ. ς. δά. 

Καταφεύγοντες ἄνϑρωποι.] Τ,, κακὰ φεύγοντες. 
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Συντρίβειν δὲ ϑεῶν ἀγάλματα! νἱάο ΕΡ6Ί]απὶ Α650Ρ.: 

ἸΑνθρωπύς τις ξύλινον ἔχων θεὸν, οἵο. 

Ραρ. ΟΧΧν. 

Η . , ΓΗ ὄνῳ. ἢ ν᾿ 3 . ΟἿΑ Αρτεμις τοῖς φοβουμένοις ἀγαϑη" διὰ γάρ τὸ ἄρτεμες., ὁπὲϑ 
᾿ : 

ἐστὶν ὑγιὲς, ἀφόβους αὐτοὺς διαφυλάττει.7 ῬῬΙΕΥΠιιίπ5: τούτον 
ὍΝ Η] » Ε] ν ᾿ 2) 3 ᾿ “ - 

ὃ ἕνεκεν οἴονται κατ εὐφημισμον τήν ἄρτεμιν ἄπο τοῦ ἀρτεμεῖς 
. “ Γ᾿ - “Ὁ . . 

ποιεῖν, ὃ ἔστιν ὑγιεῖς, ὠνομᾶσϑαι, ῬΙαῖο ἴῃ ΟἸαίγίο Αὐτομιΐῃ 
ἽΝ Ἷ , ᾧ 

ΟἸΟΙ αἰΐ, διὰ τὸ ἀρτεμὲς καὶ τὸ κόσμιον καὶ τῆς παρθενίας ἐπι- 

ϑυμίαν. 

Ἢ κατεσταλμένη τῷ σχήματι ἂμείνων)] ἸἸΐαπα ψομπαΐνχ 

ἀνεσταλμένῃ ῬΙησιτασ, ΠΟ ΘΗΙΠῚ ἃ ῬΑΙΥΘ ΡΘ.11556. αἱἷΐ (4111- 

ΖΊΔΟΊτι5: 

-- - --- εἰς γόνυ μέχρι χιτῶνα 
» ᾿Ὶ “΄ Ν τς Ζωννυσῆαι λεγνωτὸν, ἵν᾿ ἄγρια ϑηρία καίνω, 

ἹΜιητίπ5 ΠοΙκ : Φίαπα ἑπέογέην οδέ αἰΐο δμοοΐποία μεπαᾶπ 

γγὲχ. Ονιάπις 17. Μεοίδιπονρῃ. : 

-- --τ-ἰ Οδυραρβῖο βποοιποίαο οαγὰ [ΙΔ Πρ, 

ἘΣΡΙ συ πιπια  γ πι8. ἴ,.. ν΄. Αμε]ιο].: 
ΕΙ “ 

--- -οτ ἣν δ᾽ ἐπὶ γούνων 

Πιαρϑένων λεγνωτὸν ἀναζωσϑεῖσα χιτῶνα, 

Καὶ ἡ λεγομένη παρὰ Λυκίοις ᾿Ελευϑέρα.] Ἐογίοαμ Ἰοπ6η- 

ὅπηι: Ἐλευϑώ, Ἰλίαπα δπμη ΠΗΉγ Ια, ᾿Ἐλευϑοὶ ἀϊοία. ῬΙπ- 

ἄαγυ5 ΟἸγαρ. οὐ. ὙΙ.: 

τῷ μὲν ὃ χρυσοκόμας πραὔμη 

τήν τ᾽ Ελευϑὼ συμπαρέστασιν τὰ μοίρας, 

Βοπο] αδίθβ: παρέστησεν ᾿Ελευϑώ, ἥγουν Εἰλειϑυΐαν" ἔφορον δηλον- 

ὅτι θεῶν τῶν τύκων. Ια Παΐτ5: ἣν εὔχονται ἐλθεῖν αὐταῖς 

ἠπίαν καὶ λυσίξωνον αἱ ὠδίνουσαι,, λύουσαν τὸ ἐσφιγμένον τῶν κόλ- 

πῶν πρὸς τὸ ῥᾷον καὶ ἀπονώτερον ποιοῦσαν ποιεῖν τὸ κυϊσκόμενον, 

λεγομένης αὐτῆς καὶ ᾿Ελευϑοῦς, 
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Ῥαρ. ΟΣ ΧΙ." 

Περὶ πυρὸς αἰϑερίου.) διιργὰ Τὰν 1, Εἶχε: σερὶ πυρὸς τοῦ 

ἐν χρήσει: 

Ἡλίου; δὲ καὶ τὰ ἀρσενικὰ τέκνα, οἵο,.] οἰταίιν μἷς Ἰοῦτι5 

α ϑι14ὰ τ νόος Ἥλιος, 

Ῥάδε ὍΣ ΧΤΝ 

Διὰ τὸ ἄγριον] 14) ἄγριος ϑεὸς καὶ Φιλέρημος. 

οὐ γὰρ ἀσφαλῶς ὑποκειμένας ἔχει τὰς βάσεις τῶν ποδῶν,Ἶ 

οδὲ οἱ} τραγοσκέλης,) κεροβάτης εἴ ΘΡΥ]0)6Ὲ5.. 51111π|8. Τ(α] το. 

Ῥαμὶο. ΧἼΠΙ.: 

- γρομάοῃει 51111}18. ῬΔῚ 56 6Ι, οἷ τ|}]0 

Ὑακ πΠΠὰΔ ᾿ΠΒΟΡΊΟΠ8. ἔσυγᾶθ ψοϑίϊσια σου τι. 

᾿Εφιάλτης.) ΟἸοββᾶθ: ἐφιάλτης, Ππιοιεῦο. Τίοην: πομϑως; 

Τιάν. 

Ῥαρ. ΟΧΧΧΙ͂Ι. 

Ξωτῆρες γὰρ εἰσὶν οἱ ϑεοί] 'Γποοογίίτις ΤΙάν]. ΧΤΥ͂.: 

-τ- Λακεδαιμονίους δυ᾿ ἀδελφοὺς 

᾿Ανϑρώπων σωτῆρας ἐπὶ ξυροῦ ἤδη ἐόντων. 

Α 

. Καλλίνικος γὰρ ὃ ϑεὸς καλεῖται ϑδι448 :. Καλλίνικος ,γ ὃ 

Ἡρακλῆς. ῬὈΙπάσγτιι5 ΟἸνηῖρ. οὔ. ΤᾺ. 1Π1110, 

Ῥεσ. ΟΧΧΧΙ͂ν. 

Παῦλαν γὰρ καὶ ἀταλλαγὴν τῶν δεινῶν σημαίνει, δὲ αὐτὸ τὸ 
μὲ » »" ’ Ἁ ᾿Ὶ ΄ « “ ᾿ ἢ 

ὄνομα. ἔστι γὰρ διήνυσις, παρὰ τὸ διανύειν ἕκαστα. τοῖς δὲ τὸν 

ἀβρὸν βίον ζῶσι καὶ μάλιστα παισὶ ταραχὲς, οἷο. Τιεσοπάπη 
μὴ ᾿ δ Α ἣν , ΄“ " Ἁ 

Ῥαΐο: ἔστε. γαᾶρ Διονυσος,) παρὰ τὸ διανυειν ἕκαστα τοῖς τὸν 

ἀβρὸν βίον Φῶσι. καὶ μάλιστα πᾶσι ταραχὰς, οἷο. νάθ αἰΐοπε 
. - Μ ΄ 

δ Ὑδοίτιι58. ἀρπά ϑυϊάδιη Ἰοραίαν: τὸν ἄγριον βίον. Διόνυσος 
͵ ὁ - 

ὦ Σεμέλης υἱὸς, παρὰ τὰ διανύειν ἑκάστοις τὸν ἀγριον βίον φῶδξιν" 
Ὰ . ὡ Ν “ Φ, ἢ - 
Ἡ παρὰ τὸ διαγοεῖν ἕκαστα τοῖς τὸν ἄγριον βίον Φῶει, 
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Διὰ τὴν περὶ τὸν ϑεὸν ἱστορίαν Ἰηποϊΐ ΤιαριΠαυτια οἕ 

Οοπΐαπγονιπῃ ΤΊΧαπ] ἀεθ6]] αἰ ΒΡῈ. ππέγο. Ηοταῖ. Ἷ. 

Οαγη). οἄ. 18. εἴ 57. 

Λῃστηρίων προςβολὰς σημαίνει, καὶ τραύματα καὶ κατακοπάς͵] 

Ῥτορίον. {αθυΐαια. ΙΓ πττη, ἃ 4αῖρτ5. ἀἰδοουρίππι ἔπ|586 

Βδοο]νατ πδγτδηΐ, Αὐπορ. 1, Υ. 

Βάκχαι καὶ Βασσάραι καὶ Σάτυροι] ϑ5΄π|445: Βάκχαι, καὶ 

Σάτυροι, καὶ Τιζνες, καὶ Σειληνοὶγ) ὀπαδοὶ Διονύσον. ἘΠΙ ΠΟΥ 15. 1Π 

ΤΟΧΟΘΡΡ 8 Ρὸσ Ῥμοίσπε : ἴηηλϑεν ἐπ᾿ Ἰνδοὺς ὃ Διόνυσος, γένος 

τὴν Διονύσου χάριν ἀρνούμενον. ἦν δὲ ὃ μὲν στρατὸς, βάκχαι καὶ 

σάτυρος" τὸ δὲ ὕπλαι, νεβρίδες καὶ ϑύρσοι. ' 

Πιᾶσε τοὺς ἐμπορικὸν βίον ἔχουσι. ἔρ886. ΜευουσΙτ5. ῬΤΌ]ο- 

δο ῬΙαι πα ΑιηρΒ  ηιοπΙ5: 

ὕτ νοβ ἢ νοϑίγῖβ γῸ]115. ΠΥ οἰ ΠΠΟΠ115 

πη Π 18 νοπ πη ]βητιθ τη6. Ἰαοίχ]) [π|0}}5 

ΑἸΠσοτο, αἴχο δάϊανατο 11 ΤΟ Ρτι8. ΟἸΠ115, δἷο. 

Οεονρίαα (σά πτ|5 ἐν Παρεκβολ.: Λέγουσι δὲ αὐτὸν καὶ τοῦ 

κέρδους αἴτιον, καὶ τῶν ἐμποριῶν ἔφορον. ὅϑεν τὸ ἄγαλμα αὐτοῦ 

ἱστῶσε βαστάξον μάρσυπον, 

Ῥασ, ΟΧΧΧν. 

Ἑρμῆς τετράγωνος.) ἴΐδιη (άϊπππ5: ἀλλ καὶ τετράγωνον 
ν φ, -“ ᾿ ᾿ «Ψ ἕν τα - . 
αὐτὸν ποιοῦσι διὰ τὴν στεῤῥοτητα τοῦ ἀληθοῦς λόγου, 4τ|ὶ ἰθοτ5 

εἴ 5ΠΡΟΙΊΟΥ Οἰΐαί ἃ διτταὶ ΒΠΡΡΙΘ550. διιοίου 8 ΠΟΤ]1Π6. 

Νέμεσις.) Ῥαμΐπ8 Α]οχδπάγιπι8 ἴῃ Αροϊοϊθβιμαϊ.: Ἡ 

δὲ Νέμεσις, δαίμων χϑονίων καὶ τῶν κεκρυμμένων πάντων, ἀποδείξεώς 

σε καὶ ἀνδρείας, καὶ φυγῆς, καὶ ἀπωλείας. καὶ πένθους. καὶ ποιό- 

χήτος θανάτου παραιτία καθέστηκεν. 

Νεμεσᾷν γὰρ καλοῦμεν "καὶ τὸ ἐμποδὼν ἵστασθαι, οἵο.7. 581-- 
ὃν, δ ν᾽ τ ΄ πὰ » Ζ Α Φ 

(85: ΝΝεμεσῶν, τὸ ἐμποδὼν ἵστασθαι “τοῖς πραττοίζέξένοις κπῶτα γνῶ" 

ΟῚ -" Ὶ , ᾿-- 

μὴν) Ἢ μαᾶλλὸν μετὰ γνώμην. 

Πάνδημος ᾿Αφροδίτῃ.}] Νοϊρίνασα όπιβ.: Τιπογεέῖο Τὰ. 
᾿ Ξ ϊ ᾿ ᾿ ᾿ 7 

ΤΥ Ἡϊηϊον τι τη. ἘΣΧΘΟΥΡΕ5. ἃ ῬΉΘΙΟ; πανδήμῳ δ᾽ ᾿Αφραδίτῃ 
᾿Ὶ παι « Ἁ λ Ζ 

πρὸξ τὴν οὐρανίαν οὐδὲν κοινόν" ἡ μὲν γὰρ βεβήλους καὶ οὐ καϑα- 
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οοὺς τὴν φύσιν γεννᾷ τοὺς ἔρωτας. ἈΡα]οι5. ἴῃ. ἀροϊορία, 

ἀιια5. τς} 6 πὰ ΘΠ Γ Ο5 6556 αἷΐ, αἰΐζοταπι Ὗ' τ]βαν αι), αἰτοῦ δὴ 

ΟΜ ΈγῸ Οὐοϊϊίοια: {Πππὶ ῬΟριυ]αῦ, πᾶποὺ νοτοὸ ΟΡ(Πηδ 

ΔΙΊΟΤΘ. ῬΟΓΟΙ[Δ ΠΗ]. 

᾿Αφροδίτη πελαγία!) ίομιβ πιαγῖπα, Ἡρτγαῖ. οὐ. 56. 

ΤΥ Ὺ “ἐπ ἘΠ ὙΝς ᾿ἀϊδια πα ῬΟΠΙ 4, οἱ ΡΙΡΟΠΕΙα, 

σύ οη. Ῥαῖβαμ. 

Ῥᾳσ. ΟΧΧΧΥΙ, 
Ψ' ’ 

Κτίσματα τῶν ἰδόντων, Τ,. κτήματα. 

Ῥασ. ΟΧΧΧΥΙ. 

Ἕστία αὐτή τε καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῆς πόλεως βουλὴν σης 

μαίνει.) Ἑστία, βουλαίᾳ αἰοία Ἰθπάτοίιο ἃρπᾷ ἘΡροονᾶ- 

ἼΘΙ. 

ΔΛευκοϑέα.) 1646. ΡῬ]αΐατοίι. περὶ φιλαδελῷ. 

Διὰ τὴν περὶ αὐτὴν ἱστορίαν.) {Ππ4|0 ῬγοΟνΟΥ πα]: Ἰνοῦς 
Ν᾽ 
ἄχη. 

Ῥαυ. ΟΧΧΧΙΧ. 
’ ᾿ Οὐκέτι δὲ κἡὶ κόρη διὰ τὴν περὶ αὐτὴν ἱστορίαν] ΑΥ̓ΠΟΡ. 

Τ,. ΤΥ΄ αν. σόπὲ.: 2αγίέ πιεπδοῖν ροϑδέ ϑδεορέϊηιμεγη, ζχίοιό-- 

ἔομεϊ 7έίλατε σον ΡοΤὶδ,, σψιίαην αϑίαϑ χπογέαξεῥιεγιν ΘΟρδοφιεεῖιδ 

γπηοῦίΐο 7, δογᾶπι, πιούίο γΟδον εν γεετιοτερετ τέ, 

Δεῖμος καὶ Φόβος, ἼΑρεως υἱοί.) ϑιυιῖ448: Δεῖμος καὶ φόβος 
,ὔ ε ΨΧΜ ε ᾿ Ὁ Ν 

ΧΑῚ Κυδοιμος, ὑπηρέται τοῦ Αρεώς, υἱοὶ πολέμου, οἱ χαὶ αὐτοὶ συμο 

,ὔ »-Ἥ» "- , ᾿ 

πεπόνθασι τῷ Ἴλρει, τοῦ Ἡφαίστου αὐτοὺς μὴ φοβηϑέντος. 

Ῥας. ΟΧΙΙ͂, 
Ὶ , ᾽ οἱ, ὦ . 

ΩΣ ξωγραῷοις εὐμῷορο;,)] Ῥ]Ἰπΐπ5: ρέη ΠΕ. δαϊαγοῦ 

συδαϊέα,,, πιοὰ ονὸ ἐπαιφοευέθδ μεθ ρεγ δδιέηηιν ζ εἰφογθην 

γετίΐ 7 αοττεη. 
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Ῥασ. ΟΧΙΜΊῚΙ. 
Ὁ 

᾿εσειδὴ δὲ οἱ παιόμενοι λαμβάνουσι; τὰς πληγεὶς, ἐντεῦϑεν τὰς 

ἀφελείας συμβέβηκε γίνεσϑαι, παρὼ τὸ λαμβάνειν.) ἴδε Οταροῖ 

λαμβάνειν πληγᾶς, 510 ΟἰΪ8}) 1,ΔΠ1ΠῚ ἀοοίρογδ ἐοίμδ δέ »ία-- 

Φαβ ἀΐχονο. Ρ]θπα ΘΧ ΘΠ ΡἸΟΡ ΌΤΙ οἸημῖϊα. Οἰοά δτιΐθ Π]Ὸ 

ἀπ ἀμρισιο βεηβα τοῦ λαμβάνειν. ουδογναὶ Ανξεμηίοταδ, 1ᾶ 

ΘΟ ἢ 551π10 ΘΧΡΥ 6581: ΝΕΑΥ 1115 ΘρΊσσαμ, ὅ9. Τῷ. Υ.: 

ἘΠ ο556. ἐγ βίεηι τη6 γπεὰ5 νοΐδὶ Ῥαθίπδ: 

Ῥοοίαβηπε Ῥυΐβαη5, ΡΆΥΙ ΟῚ οἵ ρουηδηι ψ6]16 15, 

Ὠεῆδγο ποὴ ἰ6 ψευπα]ὰρ ῥα οἱ χπουίθηι ὃ 

Ἐρο οομπίπσομι, ἱπημὶξ, οσία]!, οἱ Ἰαμπιθη νῖνο, 

ἹἸΝοΐδμ, Βα ρογΡαιη, ΠΟΡΊΪΘμ], Ἰοσπρ]οΐθμ. 

Οὐὰ 6550 ποϑίγο ἴουπ|5 ροίεϑί Ῥαοίοϑ 

ΘΟ μ 165 Δοροριί, εἰ ἴαπιοπ νἰντς. 

Ο5 οἱ ἔκοῖοβ παπῖτι8 Θρ στ αηη. ἀπρΊοχ. ἰοραίαν ἴῃ Ῥδοίπμηι, 

41 ᾿πορῖ᾽ ΤΙΧΟΥῚΒ ΟΌ Τουτὶ Γδοοραῦ: αἱδ θαμὰ [ΟΣ Εἰ βδί πηι 

6556, 4π| ΟἿ δοοεριῖ, οἱ απο τἰναΐ. απαδί, 80] ]σαέ, 

ΟΟΟ ρίασαβ δοοοριδδοῖ, δίγο ΟΟ τοῖαβ βιιδι ππ1586ὲ. δΐατιο 

Πιος εἰϊαμι ΘΡΙΡΤ ΔΙΊ 18. ΔΟΠΠΠΘ 6586 ἃἴ0, 8δε4 πορσδηΐ 

ΠΙ2 5 Ἰ510 1} γωνεοβόμβυκες, ατιῖ ΠΑΒΙ1ΠῚ τιπᾶ ΟἸλ} ὙΪΤῸ ΝΙαΡ]} 

οὐ  ρίπτη!, διππ} οἱ Νοίτ]48 βιι5 5:1, απᾶ85. δ ΟΥ̓ἂΠι 1 ΡΥῚ 

γπὸὶ Ῥυϊάθῃ 21} ἰποίαθαμ, 5664 ἸΠΓΟΥ ἀ}4885,) δὲ ποβοῖο 

ααΐτι5. πσπα ἔπγΡΙάς. οἱ οβοϊ δηΐου οχβουιρίαθ. ῬοΥτο 11|- 

ἰογαὶ! Οπίτιϊεβ, πθ αἱ οἃ Τ65 ἔγδμαι δἱοῖ, Βαᾶβορ ἰδπέμη, 

4π|ὰ5. Πῖο ΤΌΘΟΙΒ6Ο., 1168. 6550 ΟΥ̓ΘΑΙΐΘ, οοίογαβ δαΐθμι 5Ὲ-- 

ῬΟΒῚ 165. ΘῈ ΤΟΙΟυ85. 

ΔΑά ΤΩΡ. 1. Εριβυαμι, 5, ιϑαοχιε ον.) ϑου δὶς οἱ μι 

ΜΙ. (αἴοὸ ΠΡυι ἀο τὰ ΕἸουΐα, ροηοιδᾶ ογαΐίοπο, πὶ 11-- 

ἀϊρηδίϊομο πιασὶδγαΐππιη) 1π ΕἼ]ΟΥΑΪ65. εχοιατοῖ. (τ. 

Ἑῤειιπαίίαητι5 1,. Π. Αν5 ΒΠοΙ, ΒΟΠΟΙΙοαρ, Ρ. θι. Ἐπτι5 

ΠΡΥῚ ἀρ το ΕἼἸουα τοι πόσθ εἰ ΟΘὉ]1πι8 Τ,. Χ, ο. 1τὅ. εἱ 

Νοη. Δίασο!. Ἐρίσγαμι, 9. Ζιμοζί βδαηπιιῖηθ.) ἘΔΟΙ 18 

δαησιΐδ Οἷτι8, 4πἰ 51 ΠΡ Ή]Ο5. ἀΡίτ5. 5π05 Του ίππαθ Ῥτοαΐβοη- 

ἄος ἀκί, «πδοδίπ αἰαπο σοι ροπαίο οἹογίασπιι. ὙΠ. 



ΑΠ ΑΒΤΕ ΜΙ. 1.18. ΠΙ. οι 

ΘΟ ΤΙ. δ. 27: ἘΡΊρυαμι, 17. δισιέ πιαΐα μια.) 

Τωη ἯΙρτο οὐοπάο 5816 πη 80 να! ἀορ6. ἐρηρο Διο ἔτιαι, 

αποά ἴπ ἡπ01}16 νοπάοπο Ῥγοροβοτ Αρϊοῖαϑ, ἀοοίιι5. σας 

ας. αὐιϊΐοχ, Ἐπλίμο165. 15. 726} πιαΐζμγν, ἰπαλϊ, δομτέης 

αοῖοα.. αὖ τοπεραίεην, δὲ πσιαπν ραγέοπι πιαζὲγ, δέ οὔμαϑ 

᾿δοιιὶ οἐμρειῖ τιξδοιοῦῖδ. ρίσναμ, 2. “Ζαϊίοπέδα δεἰρἠπενας 

ἐᾳ.) 8ϑῖς πὶ Ἰοσο δ5. 1)60 ἰοραῖ5 Π|. οεἰρλμνγαία ἐδ ἐΐογο. 

ψιᾶα ἘΡιργδη. 10. οἱ δ. 1.. ΧῚΠ. Ῥριρνάμ. δ6. 42}- 

ὑτι5 ἐν, ογγοϊι6.) ΜΝ οἴτι5. πίον ρ 5. Πυνθ8}15 δὰ Π]π4 841, 

10.: -τ προ αὖ πα (μέρ είοῖδ. πε οαπαίξαδδ ἐορβ, 

ἴπατξ, οὐίοίεσν γαοξοιέθ8. πὰ ΟΧΡΙοαπάπ8 Μαγ 4]18. 

οἱ. ΓΑΠτὰν ΘΟ άογηναβΒ. Ἐριρυαμη. 57. Οὐογιϊπμεῖδ νοκαΐα.) 

Ψιάοαῖν Ἐρίργταια. αὐ νάπη ἢ. ἸΤΧ, Τρὶρ. 100. 

Ἐρίργειι. 77. Παεο βαρὶ.) ῬΙιαθάγιβ Τῷ, 1Π|. ΤΡ. 560.: 

Ο παία, πιουϊέο δᾶ ρΡΙΟ}85 ἀϊοόγα ΟΠΊΠΙ} 118, οἴο. 

ΔἰἸππατὲ φημ Νίαχ 14115. δα δα Ῥ]ΙΔΟαΤῚ 66 ΜίΙποῦνα [4-- 

Βιυΐαην. σιάρβὶβ οἱ ἡτιὰθ δὶ ϑαῃὶ ποίαν πμτι58,. ἘΠ ΙΡΥ 1. 

γϑ. ὅϑοίδ κοΐέΐμγ.) Τηβο]αίτν, ἡλιάξεται, νοῖα8. ΟἹοδ5. ρι- 

σγάμῃ, 80, Δίου ἀπιαξ ἔμαΐθ ἰοοῖ.) Ῥ]ιαράτντιδ 1,. 1. 8}. 

8.: ΤΝέπιο ζἰῥειιέογ γοσοίϊέ, φψιοὶ ἰαεδλέ, ἰοοῖεμι. ΤὰρΊστάμ. 

,. 88. «Ζ2μίπιαθ οἶον.) "Γι ΐτι5, ΒΠΠ]Π]Ο ΜΙ 5: Ζηίργοα 70οέζ-- 

ἴα απῶπα πάδιεπν ΟΡΡιρπαί. οἵ ἀὰ 1ηΐουίοσς συίζίηζο 

ῬΙδαίι5 ΑπἸαϊαῦα, 80. Ῥοβίαπαμη. Οὔ ΒΟ. γϑῴιίεί αἸιέγνας 

7ογίε απιϊίᾳέ εἰογηιίειϑ, αἰϊυαϊε δα σιΐαμι 1001115.,. (αὶ ἴπ 

ψοϊογίθιιβ ΟἹοβϑὶβ οχρομίειν, Θύλακος καμίνου, ἀσκός. Ζ᾽οἤζος. 

ἘΡΙσγάτα. 107. Ζηιέορροι δ ἀφμαηι.} ὅ1ο 1116 ποατιᾶμι Ῥᾶχ 8-- 

Ἰγίίοιιβ ἀρτι Ῥοϊχσομιπμι: ἐζαμιδὶ, τπα τ, ραγοίμδ Ἠλογ 7. 

οἷο, οΡτις ΒΟ ποθὲ ἴῃ  ΟΠΟΥΘΤῚ 80 ΒΊ1ΟΥ65, εἰ ΡΟ ββπο δά 

Αγ 4118. πιοπΐίοια. ΟἾΧῚΓ ρΊ στ αμην γι8 ἀνώνυμος 1.. 17. 

ΛηΙΠο]. ἐν συμποτικοῖς ἀστείσμασι: 

Χαίρει κιρνάμενος τρισὶ νύμφαις τέτρατος αὐτός. 

τῆμος καὶ ϑαλάμοις ἐστὶν ἑτοιμότατος, 
Α ᾿ , ,} τὶ δὲ πολὺς πνεύσειεν, ἀπέστραπται μὲν ἔρωτας, οἴο. 

͵ 



Δὰ ΤΙ. 11, Τρ σγδιῃ. 99. ον δϑδέογηια δορί.) {πι- 

(ΠΔῈ Δίαν 141}15. ἴῃ ΠΘΡτ] ΟΠ ΘΙ, ἡτπ|ῖ ΠΟΙ] 1 ἹΠΠΏΠΕΓΟ ᾿ΠΒΟΥῚ 

οαρ οΡαῖ, ΒΞ σϑη}}15. (τ ἀθη} οΥπαΐτιδ.,. ΡΤ 1515 ν οϑῖι- 

Ῥυ85. τη πίπ5., πησπ θη 5. ἀ6] 1 αἴπ8.. οομηπ5 δ6 ΡΟ] ΐτιβ 

ΟΡαἰ: νου] π ᾿ιοδίοσ μα ααίθιη. Πππσι]α πο ἃ βοάοραῖ 

Ῥίαπία, πθοὸ 1δοϑαχῃ Ρδάεδιῃ δ] υα. οοροϊηα ἱοροβραΐ. οοΐοσθπι 

τηϑοῦιρέσια. ἔροπ Ππᾶροραὶ ερὶβυϑηγηα, ἸΠΠΊΘΡ 515. ἱπεϊτι-- 

οἴπι. ΒΡ]6η115, 50}10ο᾽, δι ριπαίαβ. οραΐ. ἘΣΡΙρσυαμι. ζᾷ. 

δργα φιροα 261.) ΑΠΟΙΡΙΝ ἰοοοὸ ἱποδί ποατ 18, παι 

ΠΟΪΟῸ Οἰανιι5. ἀοοίαγαρο. Ἐρίσυ, ὅγ,. Ἅγα. μι. αἰογυτέση, ἤ6-- 

γος.) ϑονάιπβ 1516. πὸ μοι πόοππὰ ποίαϊαν ἃ ΓΠθο- 

Ῥἢγ]αοῖο ϑίποο. ἴῃ 1) 15ῖ. χά,: ὃ δὲ ϑεσπέσιος οὑτοσὶ νεανίας 
΄ 2 τ Α Ὁ ᾿ ᾿ ΄“ 

σῶν ἰ:χάδων τὰ πλεῖστα ἐκβέβρωκε, καὶ τὰς ἀκρίδας οὐκ οἶδ᾽ ὅπως 

ἐξιῤῥόφησεν, ὃ δὲ τρογίας ἐκεχήνει, καὶ μοῖράν τινα ἥτει μετὰ κό- 

ρον κομίζεσθαι οἴκαδε. Τὰρίσναμν. 47. Οοπολές Ογεπογίαοῖθ.) 

(ποθ 85. ΡῈ, ]ἀστι 1π|60]}Πσὸ. ν 6] ροίπι5, ομοῖαδ  πθ- 

γΙα5, ὙΠΓΟΊΠΔΙ 561 6 ΠΠ1Π411 σἰαῦγο ΘΟΠ51111165,, 46. 411-- 

ῬὍτι5 ῬΠμλ5. Τ,. ἸΧ, ς, ὁδι: Διανέψαπε, ἐς δϊ8 νεπογϊαθ, 

»ηαοῤοπέοσψιο σοποαναάσν δεὖ ραγέίοηψ, οὐ ἀμγαᾶθ Ορροιει-- 

ζε5, μὲ δ, ἀοφιέογίν ψείξοαπέ. ἴὰρίσγαι. Θά. 

Πανδέα σατεσϑταϊοι8.) Νιάθαίαῦ δ! τι ΡΟ] ΠΥ 15, Οὐδ7-- 

Βιϊηθ τό. Βρίρυδιῃ, 00, “ὥοο γαοίτυμβ Ζ1.«ἐα,θ.) Ταν θα], 

ὅει, ΥἹ.: 

ΤΟΊ ΡΟ ΟΡ πτο ἰΔοογα 8. 1ρ58 ΟΔ011118., εἴα. 

Ῥίροιιθα.) Νοίηδη ΟΥ̓ΠΑΙΤΊοἶ85, Πλέκσυσα, ἃ ΘΟ ΡΟΠΘΠΕ 8, 

ΘΟ Ομ 15, ποοίοπ ἴδιο ΟΥἸπἶριι5. 1 ἂρ. Πινοπϑίοπι ἃ. 

84εἰ. Ῥβοραβ, ἃΡ οο αᾳιιοά ΟΥϑάξοὶ ἀϊοπαΐ, ψεκάξειν. Ὗ οἴτιβ 

Τπΐευρ. δα νοσβ. 489, ΟἸοββαυιιη σνοί8 1η8.: Κομμεῖν; τὸ 

σῶμχ ὡραΐφειν, ἐπεὶ καὶ πομμωτιμὴν λέγουσι τὴν κομοῦσαν καὶ 

ἐμπλέκουσαν. ΔΥ ΟΠ ΔΟΥ5 1,. ΠῚ, ςο. 6.: πλέκεσϑαι δὲ γυναιξὶ 

μὔναις συμϊέρει. 

Δά 120. ΠΠΙ. Ἐρίβναια. 106. Οποάφψιο εἰδὲ ἐγεὀτεξ 

σεμία,, σἴοα ταρίΐ.) ὅϑ0116 πἰπ 15 Βα τ] δῖ. οὐ 5108 ΘΟΙ-- 

Ῥομε, Θαρη]α οπίπι ὀβελὸς ο5ὲ., οὐ δι Ππιη: δῖνθ συ ρα]. πῃ 



ἈΠ ΒΓ ΒΟ ΤΙ, οὖ, 

ἤογο Ὑορυδοβοηϊαὶ, απὸ νοϊτιϊ δι0α. Ἰοδίαθ οἱ ἀὐπιαῖᾶθ 

Ῥαΐσιιπι. πιδητι8 ἂρ. ϑοποοᾶμη 1,. 1. ἄἀδ. ΟἹ βμλθηιῖᾶ. 510 

. Θἰίδαι Οὔ 86, ἰαπατιαμι 510α, πι8ῖ08. ψοΥβιι5. 1π συ] αἵ 

Αὐ ϑίαυοθι. [τοὺ δαθι1α οοαιι παν. {|| 115[Ὑπη}6Π-- 

πηι. Ο᾽οβδαο νοΐοροϑ; ὀβελὸς ἕν ᾧ ὁπτῶμεν, δεὐμέα,, 1671. 

ὕπάο οἱ Βαδίαθ 4π||001|5. ρυδοῆχαθ ογαπὶ 48] δι α]ὰ6, 

ὀβελίσκοι. Β0ῃο!. ΑΥἸΒίορΡΠδηΐ5: τῷ δὲ ὀβελίσκῳ ἐχρῶντο ἀντὶ 

δόρατος. ἰάομι: τὸν ὀβελίσκον. ὅςτις ἐστὶν ἡμῖν δόρυ. 510 Δ. 

Τλιοη 8. ἔΠα]1ο. Τ,. ι: ξύλα προμήκη καὶ χειροπληϑὴ σιδηροῦς 

ὀβελίσκους ἔχοντα, Ψοντία γυῖα, Τ᾽ οϑίο οἵ 4115. ΤρισΥ 811. 

58. ϑογϊίαε οορἐΐ6.) ΟὐοΥίθ βῖνο συσιῖ8. πάρ εἰ οΥ- 

ἀἰπασ!, (ΟΥ̓ ΤοΙ1:, Οοογίαϊοβ, (λγίδαηδ, ταζοίς δ (οι, 

ἀριὰ τοοοπίουῖ8 ΔΘῪΣ δου! ρίουτοβ. ἔρδιάθηῃ: ὐαοίοβ ποῦν 

απιαγθ σαροτθ8.) ΑἸιῖον ἀθ 86. βοπίϊοραῖ Αροΐδίδμτιϑ ἀνεχό- 

μενος: 

«ἄπιαγο, ἰπανΐ, ἤοεσαέ, δὲ μοῦ πον ἰϊοοέ. 

Ἐγίρταπι. 65. Ζιοηείποας οαἰποώγαθ.) )6 [μα πο18. οα Π6-- 

αΥῖβ Πα θ65 8Ρ. Ῥμαδάγπμ Τ,. ΠΠ. 1[40. 47γ. Ἐρίργδιη. 82. 

Ἤοὸς Παϊοϊοτιδ μαΐζηιι7.) ἈΙαϊοῖο, 4π|ᾶ81, Μαϊδοϊο, μα- 

λακός, 'Τοίπηι δτίθ Ποὺ δρίρυ. Ῥ6μ6 οοπνοηῖ 1π ΓΕὙ1- 

ὨΣΑ]ΟΙΟΠΕΠῚ {Ππ||, (6 οὐτι8 σδοηα Ῥεϊγομῖ8β ΑΙ, 

Ἐρίσνδτα. 100. Ομγδογεηι δοχία.) ΟἾΥΒΟΥ,, Βουνη85, ἐαηιῖδ. 

ΞΘ ΜΙ. 1. ΒΕΥ͂Ψ15. ὈΓΡαγ15. Π)Ὸ Ἰορ. ΠΕ. ΟἸοΒββδο: Χούρσωρ, ἐκ-- 

ἐγοῖρεβ. ταχυδρόμος, δρομεὺς, πὶ κούρσωρ. Θυϊάαθ: Κουρσῶρες, 

οἱ διωτρέχοντες. κοῦρε γὰρ, τὸ τρέχε. 

Αα Τὰν. ΤΥ. Ῥρίργαι. 8. 7ζαζιίζηισι, 7]ον γι.) (48- 

ΦΆΥΘΙ ΜΑΥ 18115. Ἰογοπ σπιπ νοοαί. 810 ἀΟηλ111 ἃ 561- 

νἰβ 581118, ΠΗΠΙΔΠΙ ἴονοβ, ἀρρει]απίαν. Ῥ]αϊίι8. (ὑδβιπα, 

50. ὥπα εἰὐοροί: 

--ἑ - δὲ. απἰὰ 14 γτοίενε πὰ Ὁ 

ἴσπηι5. ΓῸῚ ἴο ἀτιμλ ῬΥΟρΙπ5. 51} ἐαριΐου, 

Τα ᾿Ἰϑΐοβ πλϊηπΐοβ οἄνὸ ἴθθοβ ἕοοοὶ ἔσοου 5. 

ΟἹ Υ. Νυιραο βαιῖ ἰδίδο τασηδο, {πϑδϑὶ {π| ΠοβοΙαϑ.. 

Βεδροπῖο πὶ οπηουιαΐτν πτιμηδηῖ [ον ο8, οἷο. 



οἄ ΒΙΟΑΙῬΊΙ ΝΟΤΑΕ 

ἘΡρίσν. 20. Οεγοϊία ρέρα.) Ῥαρτιθ, ῬΌΡυ 5, δὲ ρα .Ἶ1π|8,. 

Ῥαουῖπα. οἱ Βίδπάαθ Δρρθ᾽] αἰ] μ15. πομλῖπὸ. ΓΥΔΗ ΘΠ τι8 

1,. ἵν. ο. τῷ: ἀε (ἰαἸίρα]α: εἰριιδέδϑίηπο εἰ ἰαοίβοίπο οὗ-- 

φῬίογιεν ἀρ )16. πιοεδοῖϊί, 5106} γαμδία πιοηεῖγιεα, ϑέείιε8, 

εἰ δριιίδενι, εἰ ΤΡιιριίσπ οὐ ΑἽϊαεγεγτεην αρροἰαγείξιπι. Ῥαρὶ 

ὁπ οἱ Ῥιρδδ οδέίο {π|ΐ0 1 ΑΓ115. διιΟ ΟΥῚ 15. τιδι ρα 10, 

4πᾶ6 ῬΪΕΙ; ΠΘΙΩΡ6 ΤῸ ἴθπο11α οἱ 10}}16 6118 δϑίαϊθ. 6]05- 

δΒᾶ86 νοίογοβι Παιδάριον, ἦϊο μιμείϊμι5, ἀΐὸ ρέρμβδ. αντο 

ΤιΒομο: 

͵Αρ πἹδηημηᾶ δο18 διισοπίοηι ῬΆΒΟΟΓΘ ῬΈΡΊΈΠ. 

Ατβοηϊίι5 ἘΠ Υ]. 7. 46 ΒΙ55π|α: 

--- Τιοίϊας νΊΠ018. ]ατπα Ρ.Ρᾶ8. 

(απ ]1ὰ5. 4ποαπο ἃ Ῥιιρο ὑποκοριστικῶς ἀδάπχι Ῥαρυΐυχη: 

Ἰλορτοπαϊ πτοάο ραρα]ιμ. ρῈ01186 

'Υπ 58 Π 6}. 

Ῥπρυϊιμα. ἐπέουριθίου. μυτουτι τη! παΐτι,, ἔδοῖθ οἵ σαντα 

1ΠΠαῖοὸ ἀπ 1] ολη. α1|8165. οἷ ῬΠΕΥΙ 1 ἀ6110118. ογαμΐ 

Οείανίο, πὲ τοίουε διοίομ. ο. 85: 1.,. Π. οὐϊτιϑιαοα! οἰΐαμ,, 

564 ποηπιδ. ΠΩΡΤΟΡΙΟΡΘ, ῬΠΘΙΟ5. ὈΡΙα8Δ6. ἰΘπΕΡ {1115 

σΌΠα 604: Γ᾿ΓΊΡΟΥ 5, οοϑάθο πὸ Ῥα]]ο5 δοα ῬΊβειοι]ο5 

νοσαραῖ; ἰμϑ. πολλά ατιθ, τοῦ πα 11 5101 πίον ἔθηνπα ψεΥ-- 

δυο" δ ἱπᾶάογοπξ, πόνὸ ΠΡ τη15 ᾿πγοπίο Ὑ δμτιδὲθ 

τασῖίτ οἱ Ἠοσιαπο (αἰ π1τι5. ῬαΡαΪαπΙ βτι8θ ΡῈ 6 1186. ἐγειϑαγι-- 

ἐόπν, καὶ ἐν ἔργῳ, 56. ἀορτο θη ϊ588. 811. 7756 76. ΘΗ1}} 

εδὲ δρίίαγο οἱ Ττοααθηίο; ορπιάονθ. ἰδπάθ εἰ ῬΙασ γπο-- 

ἴαθ ἐγιδαίῖοα. ἂρ. ΟΠ. Ῥοττο, πὶ οβοθΐαμι δἰ ο5- 

ΟΠΠΠυ, ῬαρηΪα οὐ Ρθρη]α, 56 Ῥταρττς. οὐ ΡΌΡΙΠ5, πὶ- 

ΤΠ, τπΐονοβ πὶ ϑθτιη 11 ῬΊΟΓΟ5. Ραγοη ῖθιι5. οΥαΐοβ 

βιαθάπο ΠῚ οὐ το5. ἀπ ΤῸ ἰοϑιαγοηΐτ, ῬΈΡ1108 γο- 

οανουτί, «π|αϑὶ ῬάΤνῸ8. ῬΠΡΟΒ βῖνθ ριριΐοβ,, τὶ ΤΟΥ ΟΠ. 

ὈΙὰπάα εἰ Π101115 ΔΡΡο!]αἴλο ρυονοοαγοῖ. ἂὸ ΘοσῚΘ ἔθπουαθ 

δοίαξιι!αθ δέγηρἠοίίας, ἄπαθ 8115. ΤΟΌτι8. ΒΌΡΟΙ 8556. Π 1116 

Ῥοϊοβί, εἴφπα γάρογε ἤμεέ. ῬΆΡΙΠ ποιηομ ἃ {1715 8ιι- 



ΔῺ ΑἈΤΕΜΤΙΏ. 118. ΠῚ οὐ πηι 

οἴου!θιι5 τοΐουταν δα ταϊοσομι; θοὸς δοίαίθη βοϊιη,, 86 

χηαχίηθ ΟΠ ΙΠΠ ουθ. ἱπάϊοα!. δῖο ἰὼ ῬΟΥΒ11 861. ἰΥ,: 

Οἷὐο ἔγθειβ} ἀἰοὸ μος γηᾶσηὶ ΡῈΡ.} 16 ΡΟΥΙΟΘΉ, 

Ῥεγὶοϊδ, Ῥυο, ρμορϊοιῖι. πος πηι ἀιά1ὸ θΟΠῸ8. ν]ΠῸ5. «πὶ 

ἤος ϑαῖγτδαο Ἰαἰΐϊπιι ἃ ποβοὶο ἡπᾶηὶ ἄἀὸ ΑἸοιδιαάθ οἱ 

ῬΟΣΊΟ]ο ἰδίουϊαι σοΐοσιιηῖ. δοὰ σὰ ἰοία ϑαῖγτα τὰ Να- 

ΧΌΠΘῺΙ βου ρία δ1δ, πιδσὶβ Ῥτιΐο ῬΟγϑίπτη Αἰ τιδίβδο δ Ῥορ- 

Ῥάθαο αἰϊοίιμη: φάθ δὲ μιαΐἱπιομάμεην, (Πάρι νουθα 

δυιηὶ Τ,. ΧΙΝ. Αηπα].) δὲ εἰϊδοίζεσι Οοέανέαε, ἑποοζωπιξ 

᾿στὲρρέπα βαιποῖ δρεγαπϑ., ογογς ογίηιϊπείϊοπεξιι8., αἰέ-- 

ψιαπαάο ρὲ} ἡαςοίίαβ ἱποίδαρ ργέποίρεσι, δέ μι ρίζαι 

ΦΌΘαΥΘ, ηιεὲ ποῖν πιριίο ἱπιρ67}11, βοΐ ἰλδογίαι 5 εδἰξατιν {ν-- 

εἰζοεγοί. Τ)ὶοδοιίαβ. βοουῦὶ1}}} ΝοΥοπθ ΡῈΡΗΠ] τ) νοραΡαΐ, 

ἀτιᾶ81 Ῥαθγυζτιι δὲ τη απ  π] τη, ποοᾶπι 811 1π|015: εἰ 16- 

σοηάτι 6858 ρεγίοίδ, ἢ. 6.,. Ῥουῖου, ονϊπσπηΐ οἰπιϑάθηι 

Ῥορράθαθ νοῦρα, ααθ Ῥα}]ο ρμοβίθα ἴῃ 'ΓΓδοιίο Ἰοσιμηῖπιῦ; 

«πάράτιθ ῬΕΥΒ11 ᾿ἱπίουργείοβ ποσὶ οχουθΐ. [18 πὰ νοῦς 

Ῥορράᾶθα ατίς δὐἰμϊζεσαθ Ῥομθι απ θι8, νοπΐασα ρου ϊοα]!α 

ῬΥΠΊΟΙΡΙ ΟΡ οΙοθαὶ, πὶ οἱ ϑαίγυϊοιβ: ᾿μοα δὲ χιμγτεν 

«ρτιρρίπα πον ηὐϑὲ Κέἠϊο ἐπε οδέαπυ 76 776 ροδϑδοέ, γδωίς(α ἔτε7' 

ὥρϑα Οἰλοηῖβ οοπέμρίο: ἐΐπεγάπε φιοψιο ἐδ) } 77... τὲ 

αταϊγοξ ρμοίζεβ ςοπέιμπιοίίας ἤπιρογαΐογδ., {ιαη τἰβοσοῖ 

ῬΟΓΙΟΙ]15. οἔζέδ Ζηυπυίχέα. (τι ποίαν ψἸΘΟΡῚ ρΟσβλς με ρεδίε 

ΠΟΠΙΘΠ ΤῸ βΡίιθοΟ Ῥοβιπη, δαίαξεμιαιιθ τ] ΠῚ ΠΟΥ [1115 

“πᾶην ΘΟΠ ΟΠ Θι 81] σηϊΠσατο ἴῃ 1, δορά εἰ δὲ φιιῖδ. 6. 

“ιερεϊπι5 1). δ ἀιδέϊί. αοὲ: ἀπὰθ 16χ ἘΠΡΙΔμΙ οδὲ: Ῥιωρεζ- 

ἤμι5 ατεΐδην ἐπ ϑέξέογ" οὐέξσαέ διεπι, φιεὶ ϑππν ργαεροϑβιεῖέ, ἔπι: 

δίμογία «ἀοίξοπο: σπιογιίασι διὐδ ἐπιριίαγο εἰοὐθέ ψιρὶ πειὸ 

ῥγαεροϑιῖί. ἀδῖπμοορ5. οπῖν βοααϊπιν παρὸ αἱὶ ἰεχ: Δίαγε 

εἰ Ῥιξεγοβ ρμιιοίίαδῳιεθ ἐαθογηῖδ ργαθροτεῖτί: "ΕΤΙΒΟΙ Δ Πτ8 

Ἰποοπι δάΐουγα νοϊτις ὈΠ]Πρίαπο; οἱ Οὐδὲ νου ῖ8. αἰτοβηδηι 

ῬῈΡ1Π1οῸ5 ὐἱρίαητιβ νοσανογαΐ, μάϊοασο: πὶ βο ἰοοῖ ΡῈΣ 

ῬῈΡ11105. 1 16]Πσϑυοπίπυ ῬΊΟΥΣ οὐ ριι6 110. 8ε ξογίδοβο 

ποι ἀοθυ 'ΓΥΙΡομίαμι5 ᾿ποφυΐατε ΤΠΙρΡΊΔΗΙ Ἰοσει, απ 



ο6 ΒΙΘΑΤ ΤΙ ΝΟΤΑΚ 

Ῥοίζτι5. ΤΘΡΟΒΙ[15. 11 Δ]18π|ι ΟΟΟΑΒΙ ΠΟ (ΟΣ ΨΟΥΡΙΒ, [Ό σοῦ δ 

οοπίππιο ροβὶ νοῦ )α: φξ ϑιέην ργαεροσιίέ, 6515 5εὰ οἵ 

51 4018.) 1:67 }2710 δὲ ἔρδ6 ρερέῥμ ργαεοροϑιεορ τέ, δἰ φιζείοην 

ἐμίοτίαᾳ αποίογϊέαίο, οὐἑϊοαύἑ{π7,,; δὲ πηζητεθ, χο., ϑαπιθι, 

Διὰ θὰ6. Ῥαγὶοθ ἱπα!άθ Ργομΐαο διιηξ, ὃχ 110. 58. ὕ{-: 

ῬΙαπῚ «ὦ Ῥδτοῖ. τπὖ ρᾶτοῦ ΟΧχ 1πβουϊρίοπο. πομπδάχηο- 

«ἴπιπι ατΐοπλ ῬΈΙΠπι5. ἀτοιέτν οἰταπ] ππ|116 δα τπΐογονη το- 

Ἰαϊίοπε; βίς “ΤΠ πίο]α. πα}]|ὸ ὦ Δ᾽ ΡΙΠ] τ γοϑρθοία. (δο- 

οΕἾΠππι5 Ἐ]οίϊο: 

100 «ἀ ἴον, οἱ ῬΑ ΡΟΣ ἐπίεϊαμ ΘΓ ΔΠ1. 

Ἐριστυ. 22. Ῥογορίομαθ ρίπιβ. τοἰτείδί 8 ἀφψιίαθ.) ϑοιποοέ, 

16 ἘΠῚ Π1821] ΔΙΠΟΥΒ [ΠΕ Δ] ὈΟΓΓΠΊΘΟΤΕ), πδνα οβϑοπία 

4πηΐα γΡαῦΐθ ψΟΠΟΡΟῚ ποοίαν!8 ᾿πηριΐα ΘαΥΡΟΓο. Τὸ, 

Ρίμδ, ἴΐπ γὸ δογη Ἰάδι οδὲ δ γίαῖ, «οὰ Ονιάϊο 

οείε7γα 

Οϑοι]α 411 δι51, 81 ΠΟ οὗ δείογα διιηϑὶΐ; 

Ἡδαρο ἀποσθ 4πᾶθ 5 Π|8581} Ῥουάοσο αἰἰσηῈ8 

ογδΐ. 

εἰ Τακίατμ!ο ῬΒΠΟΒΟΡΙΟ: τὸ ἐρωτικώτερον. ἵ,. ΕἾ, 5,6 η085 

εἰ ᾿ϑιηθηΐαο: καὶ πάλιν ἐφίλουν αὐτὴν, καὶ πάλιν ξυνεθλίβουν, 

καὶ τὶ δρᾷ» ἐπεχείρουν ἐρωτικώτερο. ΟἼΙορΡ ΟΠ νεγὸ ἀρ. "[α-- 

πηι, {Ππ4| ῬΊτι5, δῖ οδοῖ]α ἀοϑιη, Π181] ο550. αἱ. τὸ 

μὲν γὲρ ἔργον τῆς ᾿Αφροδίτης, καὶ ὅρον ἔχει καὶ κύρον, καὶ οὐ- 

δὲν ἐστὶν, ἐὰν ἐξέλῃς αὐτοῦ τὰ φιλήματα. φίλημα δὲ καὶ ἀόριστόν 

ἔστι καὶ ἀκόρεστον καὶ καινὸν ἀεί. τρία γὰρ τὰ κάλλιστα ἀπὸ τοῦ 

στόματος, ἄνασν υοήῇ, φωνή, καὶ φίλημα. Ἐίργδηι. ήο. ΦΔἐστα 

70. ςἐαθωμέ οτεην δι ομαίθ ἰοίο.) ῬΊοπὰ οὐαμΐ Τα 115, 11-- 

Ἠ615, Ποχυγὶβ σοσηαί]ο 18. οἱ σοπί5. Πα, Ἐς ἌΧ Υ. ο. 

ες δδογηπαία 1.270 ἐϊιοὶδ εἰϊδοιεγγεῦαπέ αὐ ἐπα ΐμθδ᾽ ρὲ-- 

α5. ϑοπὸοα 1,. ΠῚ. ἄθ ΠΣ ΝΣ ο. ὅδι: πορεέπα 7-- 

γηίΐίαο. τμἐδί5. διεηησυαίμσν τἰέοαέα Ἴοαιγέδ. ἜΠΠπι0 ἀρ. 

Αὐϑοιστ 1. Ογαϊτασι δοίίοπο: ἤορέζϊοαγδ δέθηνα. οἵ 

διάοπ. ΛΔΡΟΙΠη. δ6Ρ. 1ὼώ. 1,.. ΝῊ.: ιυρίοαν δ᾽ δεέθηηαξα: 

ῬΙὠίανοῖ, τὺ Ναμαιδ; καίπερ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτον κατάγε- 

σϑαι 



ΑὉὮὉ ΑΠΤΕΜΙΏ. 1,18. Τ|. 27 

σϑωι τῶν στεμμάτων ἀκριβῶς δοκούντω. ἵεο Ἰονῖβ ΟΥΤΟΤ ἴ 

Οαἰϊῖοα νουϑίομο ΟΡ χτπτιο 1 0]] οἴ 4}. 8} 1}}16 18. 515} 1-- 

Ποϑοποη. ρου, ΘΟ, βακοία φόπα γΠ1670.) ἸΝοίανι δὰ 

Ῥμδρα. 1,. 1. ἡ 206. Ἐρίρυ. 87. Ζ2ημῥφογϑῶ. ριιδγὴδ αὐαπαίδ 

ἐλαγία) ΟἹμη νἱχ λθνονῦβα μανία βου ροθαηΐϊ. διάοῃ,. 

ἈροΠ πη. 1,. Π|. ορίσυ. 9.: παρῆν φιοζτθ γορέϊοαίο 

εγοέ ἀπιοόπα πιαγγαί, πίδὲ ορίδέοίαο ἐθγοτε πιυσαζαϊδ 

δορεἰϊίαγο οαἰαπιὲδ εγτε οδοογοιεα. Το 086. Μανι. ὑρτρν, 

τό. Τ.. ΝΠ].; δουνζόζέ ἐπ ἀρεῦϑ ίοσονιδ ἐριογαπιπιαίῶ 

ολαγία εἴο. Αα Τ᾿». ΝΙ]. Ἐριρυ. 21. 7 την ἡποὶ Ἵπὸ 

ρῬοίέρε μαδογο 7ονοηπ.) ϑαῖαχ εἴ γοίτϊδηβ προ ἃ Ροῦ- 

{15 σοοργαίπισ, απο 1}}15 οἹοσαιΐον. ὀχυγοῦναῖ Αγποθ. 1,. 

ΓΝ. «ἄν. ΟΘοηΐ.: ΔΌπηδ ἐἰὲ διεγαΐ δαΐβ 7ιιπὸ., τι60 δϑίαγο 

ἐπιροέμσν ορταϊχέαϊισν ἐπι Τροῖπα ροίογαξ Ἠ1ὲΠ) ΙΣ147Π,., ψτέῖε7ην 

γιοδτέϊέας. δαπν φοηιυπονἰαγεί, ἐαπία αοῖθβ, ογὲβ αἰλρυιζέαϑ, 

δὲ τέγγειν τεῦ θὲ πιαγ 7 έψ 6 Θατιίονε5 9 αὐν ΤῸ} 6Ο]2-- 

ἐειυέμ5 ἀκταί τπα, σογιοτῤδιῖδ, ρμοίίϊοιδιια, αἰψιθ ἀπυξοιείξα 

αἰοἰοοίαίιι5, ἐπιραωξἑετέζανν ὁασυ ὁραγρούαί μαδβοῖσυ (πεξ 

ὑαεολαγὲ παἰοίεδοριιέθα δοΐειυί) δαίαν Ἴδε 9 Τιοσοπάππι ν6- 

το: μέ ναραγὲ αἰἰοί. 8ο. δῖ. Μανεϊα] 18. διιρτὰ πὸ 1080 

ΟΡΙδ.: 

ΤιοσΊΠ105 586: οὐ 8515 δηΐο [ΟΤΟΒ. 

810 οἰϊδην Ῥουδ1115 δαὶ. Ψ]. ναι Δ). Ἴ ΘῚν αἴχιι: 

Οὐιττ ἸπΠοΥοϑα γᾶσο 5 ΠΡῸΪΕ ΘΕ 1πστ πο 6 Πᾶ. 

ΟἸοδϑαυῖαμη νοΐπ8: Σποράδηνγ ταβρεγαδδέπι. ΘΟΥΡΟ: φαθρε, 

Ραϑοίηι. ἰρθιάθμη: δγοαπο ρϑγοιιδδίέ. ρεοίορα ἴογο.) 1ά 

οϑὲ, κεστῷ, οοβίο. δ10 διποηίαπάτς ΜΠ ϊπ5: 2.070 3 6π6- 

γὲδ ἐἰεοίπεν, “αρταπέξιδ, τίαπν ἐν ἀοἰμέέογαϑ δοίθαξ, οτυπό 

Πώποιθ σοῦ οοποιωπεγο. νυΐσο Ἰοσίίασ: ἐλογο. πιᾶ]6. 

, Δ μόσθη, Ν ΟΠΟΥΙ5, οαδίπ8. δῖ: οἵ ΑὉ Ἐϊοιμονο [λιάδ. γι νο- 

αν ἱμὰς πολύκεστος, 300]. : πολυκέντητοξ, πυλύῤῥαφος, ποικί- 

λος᾽ ἐντεῦϑεν καὶ ὁ τῆς ᾿Αφροδίτης ἱμὲς ὠνομάσθη κεστός, Ιάοι: 

ἹἹμᾶς, λῶρος. δΝοῖιβ ΟἹοβδαυι) π|8. Ἱμάντες, λῶρο. Ὑι146 

ΝΝοΐίαβ δά Ὁποβδαπάταιμῃ Ρ. ὅ8. Ἐρίδυ. γ8. Οοιείο, φταίεο-- 

ο 
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ὑὲδ, ἐπφιιίέ.) 810. ἴθ ΤὰρΊρν. ἔλθη] Τ,. Ἡ.. Αμ1110]..» ἀλ15:- 

“αττιθ ΘΟ απ αἰχὶς: χαῖρ᾽ ἱερὸν φῶς, ἘριρΥ. 901 ΟΣ 

οὲ αμογμτ.) ΟἾαΒῚ. ΡΙΠ85. Πρ 185. σοάομλ ἔοι ροσο Θ0Π-- 

βιτπἴα8. ἐπαροῖ. αιοά ἵὰσρο οδί, οἵ τηϊαχηϊαη) ῬΑ, ΟΧ 

ὙΟΥΡ15 Ὀναοίου!δ. Ὁ). 1)6. 15. 4 ποῖ. ππΐαην, Βινίσαμι νο- 

ἴογος ἀϊσορθαπὲ τιχόυομὶ ἀπογτ νΥἱτογῖμη. ΝΟΗΙ5; “Κθ»1-: 

γα, ἰπάθ!, μϑι5 νέώμαϑ ἀρροίία!. ἴπνο [ουῖθαι ῬοίΠι5 

Δα] οχαθ ἀϊοῖαθ δινίσαθ. οἱ 1τὰ πηο]᾽π8. ἀπᾶὰ 46 νήΐπα, 

Ἰοοιβ ΨδΥγΟμ5. ἀοοϊριοίαν : 41 ῥένίσανν τοπῖο, οἰεπν Ῥοέ-- 

Ζομν οβέοιείογο ψιία τεἰέοην, Π͵οίαπιοίος ἐπιοοηδίαηέδαθ Ζέἐδιι5 

χιο γεργοἠοπείίί. οἱ οοηΐσα την τνα ἀἴοι ροΐοδ, τιιῖοο σαπ- 

ἄοι5. πιρΐίοῦ πηᾶαγῖο. ἈΑά 1,0. ΝΠ. ριον. 17. «Δ οοεδδὲ 

φιιοίζε5. α(ὦὖ οριεδ, πυξϑέῤδητπθ πιορομλ" 1.) Ἰορ οϑὶ “πο 

υὐἱρίαμυιβ ἀἰχῖῖ: ἐπ ἐρδὲδ γεύτια ἢ ἐπιθ) 8. ἀπο 8οῖο. οἱ 

Ὥγταςο ἀϊχεγδηΐ: ἐν ἔργῳ, 1. οὖ. Ὁ. «4 1. 1π|. ἀ6 ΑὐἀπΉ., 
ΓΝ 

Ἡδιιοποραί5: ἐν αὐτῷ ἔργῳ τῆς μοιχείας. ἐν συμπλοκῇ. ον- 

τα! τάμτι5. 1... ἀθ Αμϊηγα ὁ. 27.: 7π δοίθγγιὰ δου, οὔοίο, 

ψιοαῖ πβαλοηη ἀὸ  ονιίιαην πυϊδοοί. ἐν. Θογεοτε ιν ΘΟΕ 1. 

7. τἰίο ἔρ80 νοϊ θριαξῖο τοἐέμυαο αϑϑές, ψιο ο. τ΄. ἐσ. Ονυἱ- 

αϊπ5: ἐν ΚΖ οηογὶδ οαιοίίδδ. Ῥαρίαμιι5. 1,. Ἡ ϑροπβουιῃ {1 

20. ἑία πιὸ τιπέην δἰηξ, δὲ 8666 οοηῃΖοίδοθαμέ. (αἰαῖ: 

ἐγιιδαχίο5δ. ΕΠνδίπιθ πὶ [α}). το εγεμιέοα. Τ᾿αθρῖν8. ΘΟ] 41). 

2οι1.: ἤμην γοῶν γαοίεηέ ἡπαγέέογιαπ. Μανίϊαμτβ ΤΟΙΣ 

Τ,. 1: ὧν πιαγέα ὲ τασαέζοιιο. Ῥοινομῖτθ: ὧν οὐοίο παι ρίξδα-- 

ἰδ. οἷο. ΑἀἼ,Ρ.ΤΧ. Ῥριρι. 19. Ζ2έοιειε ἤαγνίποπ. Ἰλανιλτιδ, 

ὙΘΥΠ5. ΤΌΣΙΙΠ}. {,. ἄς παρεΐη πηι 600] ο. 1ὃ. Ἰλοιπη,, αἱ, 

ΟΥ̓ΘᾶγΟ Ῥοξαῖ556. ΟΥῸ5 ΘΓ Π85: 14 οϑὲ, νυ οβ., (ΠῚ ΘΟΙῸΡ 

ῬΓΟΡΥΪΘ ΨΟΓΗΙ ἰοΠΙΡΟΥΙ8. εδὶ, ἰὑρίσν, 18. οοἰεί»αέα.} λοι 

ἀλάῖϊο 11 αἰ θαϑάδμι οοὐά.: βορδογαία. ἀἰοιὶ ἰάθη Ροΐοϑ,, 

οοἰοῦναία Ομ]οο., Τπποϑππι οἱ πορὶϊθ βοουέπιη. Τοχάομ,, 

86. γοοῖδ5ε.) "ΓΡΙαρίαη. ἀοορὶ γοΐοβιὲ. δ σα 148. ΠθΠτι5 

ΨΟΥΡῚ, 8.6. 1}001556, Ποὺ. οδί, 860. ἱπηγαΐασι ΡΟδπ1550. ΨΕ]; 

886. ἴδοῖββο, 856 πορᾶβθο βδρίθιῃ νἱγ05. ν 61 ἀδηΐατιο ΤΘΙΟΥΤῚ 

Ῥοίοβί εὐ τὸς γοπθγοαβ: Οἱ Ῥα]ορο σομγομιοὶ (ἰοῦ τποσὸς- 
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ἰὐϊο. Ἐρίρυ. 42. μού αἰὐοξέϊα, Τομέλοο, ρορεϊΐβ, ἤογιο 

ἐδ.) Νοίαμάιι5 ἵπ απὸ τὸπὶ ΜΙ Ἰοοιῖιδ: 2.05. δηέρυ 

υγῖθο ἐπτέοοῦη, ΟἹ Οδοϊἐϊδ., θὲ τ τππέα οεἰδῶ δαερίζέδ: 1160 

7 αίγοβ νὸβ, πὲϑδὲ δάπθ αὐ ρανγέοταϊεηο γϑοορηοϑοίίίδ. ΝΙ- 

πΐσιπα {ΠῚ ἔναϊποθ ἀϊοοθαηίαν, 4 ποίδγίο οοποιθ ζει 

ἵπρρο ρμογάομ αι ΠΟΙ Π5. ῬΥδοϑίαραπὶ ΟἸϊοπμη. ΤΡΊσν. 

809. θόιιδὸ δέην ἑαόφαπὶ ἐγ λοπέα ῥέαοϑμ5.) ἘΡΤῚ δοιποοξ 

τὸ τηθηΐ5, 50 οἱ Ἰἰπσιιᾶθ ΘΟ ρΡΟΐο8. ΠΟ διηΐ. οἴθη πὶ 

σαραιὶ 5ΈΠβθτι}. ΟΠ 111}. ΔΡΌΘΙ Οσοιραΐ ογανοίο, 5ΟΡΟΥ, 

πάρος ἐξ οἴνου, καρηβαρία,, ἀτὰρ 1 ΑΓ 1Π|15. Θἰπιοιι5. βῖνο Βο]τιοτιβ. 

ἈΑΡαϊοῖα5. Αρο].: (ὐγαβϑιιθ ἐρ86 εὖ οοπέζπι εδ 44), 

“εκαναγίαπι ἐαφαϊο αἰοσει5. γεπεαν 9 απ ραγίοίθς δὲ 5 

ἴοιεν ῖ 3. αν, φιιοα Ῥορέτ5. εθέ, δὰ ογαριία εέμοο αἰίετι-- 

ἑαίιιν. 8ῖς. οὐποπάϑηδημη Ρυΐο ἅπιπὸὺ Ἰοοι. παῖ ΘΟΥ,- 

Ρίε ὑπ]15ὸ Ἰοσιτι: δαὶ ογαρμία μεοίμεο αἱ. 1)6 εἴποο ὸ- 

οἴιι5, εἰ ΓΟΥΈΠ]]. Τὶ. 46 σογοη. π}}. Αα 14}. Χ. Ἐρίρτ. 

55. 7 ππίοα ργασδομέθ πιοίοδία.) 1)6 Ἰὰο ἱππίοα Εἶχὶ δά 

Θἰὐϑαπαγιπη Ῥ. 17. εἱ Ῥμδαεαν. Τ,. ἵν. ἃ. θο. Αᾷ 

.ΤΑΡ. ΧΙ. Ἐρίσυ. 20. 7122βδεγέα 65.) Ἰ,ἄβοινα ὁ5. οἱ 8818. 

816 1π|0]} Πρὸ 1,. ΓΧ. Βριρν. 12.: 

ΝΟΡΙ5. ποῖ ἸΙοοΐ 6556 ἴδπὶ (1567 }18, 

Οὐἱ πιθ585. ΟΟἢΠ1|5. ΒΟΥΘΥΙΟΥΟΒ. 

εἴ Τι ΥΙ. Εριρ. τπ Ἐνδ] στη: 

 ΟΥ51|5 δου ίροῦο {πὶ ρΡοίοβδί ἠἸβογίοβ, 

Νοπ βουϊθαῖ, Τιαραῦὶ, στη Ρπΐαρο. . 

εἰ 1,.. ΧΤ. Ῥριρ. ἴῃ ΒΡ] πὴ: 

απ πο οὐαὶ 6586 ἴθ αἰ βου απ. 

Ἔριν. γό. Τγαμοὶ Διαέα σὲ φοοαΐξ ρέρίμσιαπι.) 8ὶ αυᾷ 

πγαϊαπάτισι,, [1068 ΒΟΥΊθοΡ ΘΙ: ρέδέπχαην, ποὺ οδὲ, ρὰγ- 

να] πὶ. ἀρί 5516. αἱ βοαποπίοιη νϑυβι. ἀτπιοίον. Ο]ο5854- 

τη 1ῃ Ῥαογϑίτη οἰϊαΐ ππιπὸ νουϑιι ΠΡ ΘΟ 18. ΟΥ̓ αη1.: 

Οὐπαάπιη χτηδπάτιοο5 θυ ταπιηι, ΒΥ ΔΙ] 116 51 ΠΠ0Β. 

14 εϑἴ, ραγντιΐοβ Π1105. ἘΡΙρυ. οὗ. 7ωγα, φόῦρθ, ῥοῦ 

«“«]}πολίαϊιηι.) ἸἈσπον οὐὰϊ ΑποΙ δ] τ, ριον Δία 14115, 

σι 
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ἃ γοδία φποάεπι Ππιάαθο Ῥδοάίοαυ!. ἀὐστῖΐ δππὶ ΜίαΥ 1415, 

«πἰοὰ πε ἢ 1ρΡ515. ὅ011Π|18, αὐδοάιο βϑηοίῖον οἱ σαδίιοτ 

ῬοΐαΓοίασ,, ἔδπχοιι Ρδοά]οαγοί. Νοραθραΐ 1116 Β1}] οἵ ῥοῦ 

Τλεστα ἀππραροῖ, Αἱ φῬγοίεννο Μία 1 8}18, τὰρᾶ, πα τ, ῬΟΥ 

τρόσα ΠΟ α ππὶ, Ῥιοσθτη. τηοῖῃ. πὰ οὐπηηὶ [ππιάα!οαθ 

ΤΟ] σΙΟπ18. ΝΕΟ ἀ5θΟ Ιου νἰ118 ἀοΟ 1 5511}15, 4π ΑἸ16 

τηϊευ νυ οίδηϊασ. ὅποα αἰ ποὶ δα ποιηθ ΑπΟΒΠ1411., εχ ϑίδὶ; 

νοΐα8 ἘΡΙΒΙΦΗΙλΗΩ: 

ἈΠΟ] Α]τι5. Τ ΘΒ Ό 186. Ὁ 

Ἡοϑρ68 8ἰ8, εἴ Ἰδογιηᾶ, 51 ατ14 ΒΗ ΠΊΔΏΙΕΒ ἴῃ 

16 ποδὶ, 

Οϑβδιια ἀτη ΘΟΥΏ5. Ομ δια το βία 1Π1}}1.ὕ 

Οὐιοίτι5 Ἰδιιάδτὶ χποῦοβ, δἷ Τογυιπα Ῥγοραΐα ᾿δὲ 

Αποβίαϊο, πεῖ ετἰρα δηχία ἀοθΙ]}1ἰαΐ, 

ΤΟ σΡΊα. 5811, ατἰ86. 1018. ἸΠΟΥΕΒ 5018 το] ατῃ. 

ἘΠῚ νιΐϑην νιν η5. ΡΑΡῸΙ 1π ΟΠΠΟΙ18. 

51 ΠἸΟΒΙΘΠ ΠΕ ΔΟΥ 8, 51ηὶ ΤΟΒΡΙα: 51 ἀπὸ ἀπηδηΐς8, 

ΑΒΘ ΠῈ5. ἀπ] οὶ ΘΗ ΠῚ 510 ΠΟΠΊΪΠΟ ΚΘΡΉΤΊΟ, οἷο. 

ἜΡΙσν. 99. “ιαύνα ρέπιροι εἰοἐέῥιεέα οογοίο.) Ῥιμασυῖα Ἰαῦτα, 

ατιαϑι οογαῖα, 5᾽γ6 σδγα ἱπάποία. ᾿Ὁογοίπῃι, -κήρωτον. ΟΝ οἱ. 

51058. κηρῶ, 66γῸ. κήρωμα, οογοῖπα. ῬΊϊα. Ἱ,. Ἀ ΧΗ, ο. 24. 

ὀεγαίμσα. Ἐδπς εμιοπάδπατβ ΔΥΠΟΡῚΪ ἸΟΟΙ5. 1515 15. ἴ,. 

ΨΙ.: “ηέει Ζ72605., ᾿παπιῖ, τἼεοηυμδ ἰθοτιθδ ἐογηϑϑῖπα, 7α- 

οἶδ, Ἱπ6 70 οὐξίῥέα ππῖμῖο, θὲ τιογπθ 7) 9 ϑογο ἸΣτνοεραγί. 

δὲ δἰμιμίαςγα ἤχθρ ΟἸπΩ δι ρον ζογτεν διε ἔρμα, Τυ65. 7116-- 

Ἴ 17.177}, Ε7ΦῸ εὐ ἐπι οοείο παῤίξαγο εἰξοοπαῖμεδ ο8ξ {2εΐμ8. ἐα-- 

ἤδ, «οἱ ομ8 ἤογπίαπι δὲ ρεοίεηι δἰπυεέαονὶ ἐδπεῖτεδ δὲπετίξ-- 

ἐπάο εἰἠηοοῖα δε: οὐ τιαοίϊοος μὲ ἄϊο, ἐδέε; τέ εἰέδο, ἐέζο, 

δῖπθ τοίηηιιο ΦΟΥΡΟΥ͂Θ ρΟδΟΝ ὁδί, δὲ γαοίεβ δοίᾳ,, 7» δπεέ-- 

δτεχιείμι5. διέαέξῥιια. ἐογρίοἶϊδ., οἰζσιεδ., ϑατιρτέμθο εἰδοοί 70. ἡλα-- 

ἤπε)γν οἰονεέἑριεδ στε15. ΘΟΡῚΙΡ᾽Ἴ2)16715.. οἷο. 81 ΨΟΡΙΏ ΔΗ. Π.118; 

Ἰεσομάμπι: οὐἰδρι5 ϑαιοτείηοο εἶδε οεγοίο. πο εδὲ, αποά 1050 

ΒΌΡΓα ἀἰκοναῖ, Μίιοίθ πμογὸ οὐδίία τπϊπῖο. ατιὸ ταϑο Θ 181), 

ΡΙΟ, τορρίεσίπα γαςῖο, ἀιχιὶ: “εν δμαῖμ5 ἀϊαξεότιδ ἐο7- 
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φιαϊδ. 810 40. ὙΊΡΡῚ]. Ἰποῖος, Χ, Ῥη ἰυπ ρῃλὴ5. ἀερίης 

διίαν: 

-- «τ6ηὶ νἱδίηιη5 Ἰρϑὶ 

ϑδη στ 615 ΘΡτ}}} ϑασοῖδ π]πιοάτιο ΤῸ ΟΠ ΤΌΤ, 

(οἴου, τὖὸ 4 τἀμὰ [ἀοἸ ἴα. ἄπο Ῥϑυϊοΐοβ αἰθα]  ΠΊι8, 

Ἰαθς Αγποθίαπα ἄθ ὅ016 δοοϊρίοπάα διιηΐ, «01 Ἰοομΐμο 

ψα]πι ΡΙΠσορθαίαν, ἀϊοοθαίπσαιο ΟΒΥΤῚ5. δριι σίου : Ῥαρ μῖτιδ 

ϑίαιις ΓΒ οΡ αι, 1.: 

-- 56 [6 γοβϑῖηὶ ΤΊ πῇ ὙΟΘΟΤῚ 

Οομτῖς Αοβϑιμθηΐαο Υἱΐα : οι ργαοϑίαι Οβνυΐα 

Τ τισι στ. 

ὕσμαο οἱ Ἰοοαίπν. Αὐποθῖτι8, αἱΐ Θηΐμ διπὶ ΠΟΙΠΐΪΠ6 {γισὲ 

ΒΟΥΪῸ ἩΠΠΟΙΡΑΤΙ., Οἵ [81Π0}} ΟΌΤῚΙ ἴδοϊθ ροέϊτ8. ΡΡἂΘ 

886 ἰογαΐ, ᾿πθγῸ ΟὈ] Πα} ὨΜ1 1110, 4851, δὲ μἱασοῖ, πἰμιΐο 

πῖοσο. ΝΙΒῚ] πίον πλιά 1 1118 ΟΣ Ϊ5: ποηιῖσα 

ιωρὲ βογίο πιγιοραγί. 1)6 Ἰοοηὶπα 8118. ἕδοϊο Ῥ  δοϊτ8 

ΤιαοϊαμίιτιΒ Οομπθηΐ. δα ΆΘΡαΙα, Αἀ 110. ΧῊ, Βρῖρν. 

44. Ογαμείδβ τετυδο68.) ἰπϑῖσηο8. Ῥᾶσοαβ, ἔϊογαίίο 8εῖ. ὅ. 

ἐξτυ]αΐοβ,, ΘΙο πο ΠΟ5, ᾿πά]ο65, πη σα 65 ΟΡίοηραβ. Υοἷπ5 

6Ιο55.: δίεπολὶ, μαργαρίται μεγάλοι, {πινοης}15 δεῖ. }}.: 

Αὐυτῦι8 οχίθπ ϊθ πᾶσ. 8. Ομ μ 51 φἰθποίιοβ. 

ψιάεοαίασ νεΐϊαβ Ἰπΐουρυοθ. ΕΡίρυ. γῶ, Ζχζεε. εἰἴοπυ ργ6-- 

οἱδιι8.) ϑίπυ!ο ΠῚ ἀὸ οδμπιπὶ ἰΘσαί5 δὰ Ἰονθὴὶ δΡ. 

Ῥμαδθάν. Τ,. ΤΥ. 8. γχγ6. Τριάδι. Ογδηδιβ φϑηζέον»", οἷο.) 

Οὐαβὶ Αοἰδιοῖι ογθραπάο το] σοὶ νἱξίιῃ ἰοοΐδδεῖ. ΕἸο- 

δσα8 ἰγαρπιοηίιη) ὁχ 1,.. Μ. Οαίομϊθ ἴῃ 1,.. Ὑεΐασιτμη: 

Ζδοηπυὶ φιύίέσν αἰ  α υ18., ἀοπογοπν πὸ λειεην ἐπιπεογέα-- 

ἔδεπν τον ἠαδιιῖδδθ. 8672, αποίζας, δὲ φιῖδ δογέῆν 

διιὦ σεομίοπθ ογοριίέ, φηοιίΐ ΘρῸ τιον 86:8 ὲ, πηἰες πεϊλιὲ 

φέξεπ, Καοῖέ. δὲ ομὲ ἐρέαάίεην δοῦρὸ από ἀποίῤαθ ἀονηιξεγοέξ 

ὁρεμῖξ,, φιοαῖ οοπυΐέία ργολίθεγο δοίοέ, πὸ ἐὰ ψιλοίφην πεὶδὲ 

ψέξπν αοίέ. Ἰθιὰ. οθν μἀοὸ Μερέξέιεηι.) δῖ. Ῥ]αιῖο 

ἤογεβ. ογορδηΐοβ Πασιίπππι Ι͂Ὰσογο ἀϊοιηίασ, ἰδρΙρυ. 80. 

Οἐιὲ 5οἴμβ ἑπορὲ ργαοδίαξέ θὲ γαοίέ ἐμγόασπι.) ῬὉΒαράν. 1,. 
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ΠΤ. {8}. γδ.: “5260 1ι8 εἰογεέιιο βοΐμιβ φιίηυ 6580 6 γαπιϊἬδα. 

ΔΛᾷ 10. ΧΙΝ. Ἐρισ. 79. Φρίαριιβ εἰ εινοιδ.) Μιαᾶ. δὰ 

Ῥμδθάγ. Ὁ». γῶῷ. ριον: 72: εἴ γά. Ῥεϊξαοιδ. Οὐ 128.) 

Ἄγμπορ, Τ,. 11.: Μέξοϊέ νογῦα μδίέασιιδ ἐπέερν 78, ᾿δέ γχιο-- 

γυΐηα ῬγΟγ 5115 δα ργοηθογο. ἔΑΌΕΡ π5. 16 ΒΙΠοΐποοᾶ 116-- 

δία: δέ ποῦ. Οογϑιε5 ΘΑ γοΠνερο, ἱπιθς ΘΟ ]ΟΙΟ 50}  πάπιπι 

6886: δέ γιοῦ. ΘΟΤΡ.5 ἐσ ΡΤ οσ. Ἐιρισν, 156, ϑενοξοϊηοέζηεη.) 

ἴση. ἰεηπυϊοείμοί,, τπ6 οαέγοίπέο. Νιοοῖαβ Οποπίαίεβ πὶ οο- 

ἄϊοο βαγβατος σταθοο ΑἸΧΙΓ: τρεναίτιονγ ἧτο, βούκλαν, ϑβατηῖ- 

οἰποίίο, ἡπαδί ἰδαῖιθο, δὰ τπίονιπομι ποάτιηι, τιοθδξιι" 

1116 ἂρ. Ῥεΐγοῃ. δεῖ: Ζΐ ἑάπε δοηυϊοίμοίζο δέαχιέξ ααὐ ραγέε-- 

ἔοην ϑροχείαην ἐιπαογαην, εἷος. ἵΝνοο οὐαὶ «πο ἅπιπὸ 1ο- 

οὐπῃ, 4π|ὲ51 ἀδβρογαΐπμ, ἀδροποροῦ: απΐποῦ Αππππδαάνογ-: 

δ᾽ομππι 1 Ροίσου. ρΡ. 5606. Ἐγμιρν. 182. Φύγειδ γοπιο- 

ἐλμοιι5.) Ὑιά, ῬΙιαράγηβ ἴ,. ΤΝ, 10, γύ. 

Ῥας. ΟΧΙΜΥ͂Ι. 

Καὶ γὰρ ὑψηλὸς ὃ σταυρωθείς. [056 Αὐΐοιμ!α, Τ,, ΤΥ. 

α. δι.: οἷον σημαίνει τοῦτο τὸ ὃσκεῖν ἐσταυρῶσθαι, δόξαν καὶ 

εὐπορίαν" δόξαν μὲν διὰ τὸ ὑψηλότερον εἶναι τὸν ἐσταυρωμένων. 

οἷο. ϑεΡΠ1ηῖο5. ΟΥ̓ΠΟΙΑΥῚ 5πηΐ. Ἰάθοάπο 1116 Β00Ί0 88π0Ὸ 

ΒΈΡΙΠοσοη ΟΥ̓πσοαι Ἰπνίαοραὶ ἢ,. ΠῚ. ΑἸ Ποῖος, 

μακροτέρω σταυδῷ σταυρούμενον ἄλλον ἑαυτοῦ ξ 

Ὃ φϑονερὸς Διρφῶν ἐγγὺς ἰδῶν, ἐτάκη. 

Ῥασ. ΟἸΠΠ. 

τῶν πάλαι λειφϑέντων.) Ἱ,. τῶν παραλειφϑέντων. 

Ῥασι ΟΕΥ͂, 

,ὔ 

Ὥςπερ γὰρ τὰ “ρήματα τοὺς ἀνθρώπους βαστάξει, οὕτω καὶ 

τὰ πτερὰ τοὺς ὄρνιϑας.) [ἴηἰουργοίαίαν. απο βιργὰ ἀϊκογαῖ 

1,. 1. ς. 4.: ἐπειδὴ τοὺς εὐπόρους πτερὰ Φαμὲν ἔχειν. 

Πολλάμις δὲ καὶ διὰ σταυροῦ πετέσηαι.} οχεηαραΐ 586. 

(ἀϑαιβομπ5: διὰ τοῦ οὐρανοῦ, Π1}1} σοΥ 18. 

------.-Ξ.-.ππξῸ 5 τππεν...-.“....--- 



-- τττ---.-.-.-..-. -----..- ---- «τῳ πασςαπσσν..-.-- “π΄ ᾺῸΘοσφπεράῆτ ς΄ τὦῳωςς . “παν ττπτοτ τ΄ 

Ἂ; 

[Ο. ΤΑΟΟΒῚ ἌΞΒΙΒΘΚΕ 

ΑΔΑΡ 

ΔΗΤΕΜΙΘΟΗΌΜ ΒΙΘΟΑΙ,ΤΙ: 

ΑΝΙΜΑΘΥΕΆΒΙΟΝΕ 85. 

Ἀ4 1τ0. Ἴ. ῥᾶρ. 1. 

ἢ ἄλλως γυμνάσματα --- Ὁ αὶ πὶ πος κἰξ, ἰαπηθη ἴῃ 

Θἰ 5 ΠΊΟΑ ἀὐσιιπηθιίο 4]164τ14 ΒοΙπιηιηοο ατιαογοη πὶ, ἀθ 

4πὸ ἀιδραίαπάο 8586 δχογοθαηΐ, δι 1ὴ ὅπὸ ἰεσοηάο οἵ 

ἰγαοίαπο ππισι πο. οὐϊπι ἔχ Π51σαηξ Δ] πὸ οἰ οἰ οηΐ. 

γυμνάσματα 5τιηΐ πηδίου!αο ΟΠ ΟΠ ΠΟΠΙ ΟἸὈΠπΟΧΊαΘ, Υ̓στι 6 11-- 

ἰᾳ ἀϊδρεαςαποπτ. διατριβαὶ ἀτιίοπλ πλαίου 8. Δ 111 ΟὉ- 

Τροίαηίοβ οἱ οἰϊπιπὶ {4]] 605. 

τς Ὶ Νυνὶ δὲ --- ἀναγκαία.) σοιμηπια 810 ῬΥΟΥΒ115. 6] ΘΠ 111}, 

αὐ δηΐο ἀναγκαία τ οἰ ν αἰχοιάπιι. (ὲ τέϑιι5 ἀιείτι8 γοὶ, σι 

ΠΟ πΘΟρϑδΩ 115. οί. 

1 ῖῳ τὸ 

) σ . . - δ 
τε ἀλλά καὶ) 1. ἅμα, 504 ποὺ ἴᾶμὶ ἨΊσΑΠτι5. ποίαν τ, 

» λ 

μετὰ κατασκευῆς) κατασκευη Οϑὲ ΔΌΡΑΤΑ Ἶτὴ5. ΔΥ Ί1 } 6] ΟἿ ΕΠ} 

οἵ ἀουποπδίτ αἰ το} ον ἱποοπἐ 11. 



τοί ΒΕΙΒΚΙΙ ΝΟΤΑἙ 

τ. ἐπιτελεσμάτων μαρτυρίαν) ἐπιτέλεσμα. εορεγέϊ5. ὈΟΠδ6 

ποΐδο οδὶ νοοαριίπ., εὖ ἀρτιὰ ΕἸραϊατπη Ἰππμιοτιΐο ἀπ 

ΤΟΡΙΟΒΟΙΒΘΙΟΠΟΙῚ 1ΠΟΌΤΥΙΐ. 

ἀντισχεῖν ἀνθρώποις) ΟΟμ ΓΙ ΘΟ ΠΕ Ρτι5 ᾿τιΐα, εϑυπῆτιθ 1η- 

ῬΌΡη Δ θτι5. 

ἀντίγραφα ----} πὶ αἰδο5 σοτηρίαχιεέ δὲ θα δογ ἰρ 567. 

ΕΣ ον 

ἔστιν ὅτε βιβλ.) 1. ὅδ, τι. τιΊξ ἴᾶπὶ ποΐαν! Π 1541}. 

προΐητας) προΐκτης, πηεηοίζοιιδ., οὶ νοοδθι] απ Ἠοπιενῖ-- 

Οπ1}, ν. Οαγ85. Ρ, 282, εἰ-449. 

οἰ μέλῃσα) διιθατιάϊ αὐτοῖς, δ! ]Ποοὲ ναΐθαβ, ἀθ αυίθιβ 

δηΐθα εϊἸχοιαΐ, 

ΡΣ ας: 
. , 
ἐξ ἀδήλων) [40116 οχ ΑΔΗΔΩΝ ΠοσῚ ροΐοϑὲ ΔΠΛΩΝ. 

τοῦ λέγοντος τὸ πέρας) τι Π0Π Θχβροοίθβ βΒ6ΡΊ 0115. ἢ- 

161, τιΊξ ἐχ δὸ ἀθιηπμ 1Π|0ΠΠ1σὰ8., 4πὸ ἰομάαὶ ἐἴσοπ5, οἵ 

414 5101 ψεὶε, Ρ 

Ῥ 55: 

οὐκ ὀλίγη, ἢ καὶ -- Ὁ ποῖν διλοτριν 6δὲ εἰϊδογίπιοιν, δυιΐ 

7ιοτὺ Τμεαϊοογ 8 6δέ εἰϊδριέαίίο, οἱ Ῥαγίλοπαιϊ ἀοοΐογτιπι 5πῸ-- 

ὉΠΠ|45. φιροπιαςηϊοιίκεσο οἰΐαην ὦ πιθ αἰδὲθδ ὧν ἰδόγῖ8 ει ροϑέ-- 

ἐπ, 65. 

ἀπ᾽ ἀρχῆς.) δὲ ποῦν ἐποῖρογοέ ὦ δ:10 Ψ670 ζιέδέοςηρο ρ7γ.12-- 

οἱρίο νοζισγιοιν ἄοο, ποῖ; μοδϑδοῖ ποὶν ἐξδὲ ἐπιγρθ ψέαεγε. 
Ὁ: 19 ἡ. ἣ ὦ ΤΙ (Ὁ 
ὑπ αὐτῶν) 1. ἀπ’ αὐτῶν. 

- - Ε ἔτος ἘΞ , 
τῷ μὲν εἶναι) 501]. ὀνείρῳ, ΔἸ ΤΟΥ τὶ τῷ δὲ το τξ φα ἐνύπνισν, 

΄ ἀρ ζα ἐς ἡ . 
ἰΐδαιιθ ὄνειρος {{ἰτ|τ ἃ Ῥγυδοάϊοῖς, ἐνύπνιον ἰδ πθπιποίο 1η-- 

ΠδοΡΘβοῖἐ ρυδοβομ τι. 
Α 7 

᾿ποιὰ) ποππιέϊα. 
. , Ψ 

ὀνειρογμους) 1. ὀνειρωγμοὺς, ψαπὶ οηΐπη. ΔΡ ὀνειρώσσειν. 
᾿ ͵ 

γινομένην ἀποφραξιν) 1. γενομένην. 



ΑἸ ΔΑ Τ ἘΜ 1}: 1:18. Τὶ τοϑ 

ἔστι τοίνυν ἰδιῖν ταῦτα -ττο ἔχοντα τ. μελλόντων) οἰ οοὰ 

φίδίοο5 δὲ σοι  απί, δα χυϊλιεξ ἀαϑονέ ναίέαϊξοιε,ε. 

ἴδια τῆς ψυχῆς.) ρΡοδὲ ψυχῆς ἀδοθι: ἃ δὲ κοινὰ σώματος 

χαὶ ψυχῆς. αἰδα σον Ρογὲ ατηοθ οοηιηδα. τυ ΟΧΘΠ.-- 

ῬΪα Ρῥγοχ μα δι θοία παπὸ δὰ οἰαβϑθηλ ρου ποηΐ. οἱ [α-- 

θεῖ «πος παθὸ ψοῦρα Ἰαΐτητι5. που Ρ 65, ἤθϑοὶο αἰ τιηλ 

6 οομπίθοίιγα, 8π 6 ΠΡγτο ΑἸάϊπο. 

συμμίγειν) Ῥοίοϑι ὁ Ῥ]ΘθΟΙΟ Βουμοπ6 δαὐβοϊζισα 6556. 

Ἰϊας. συμμιγνύειν ἀΐσοτα 5ο] πὶ ἐευδὶ ΒΟΓΙΡΊΙΌΤ 68. 

δρᾶται) ἀοίθπαὶ Ροίοβί. πιδί!οι ἰαπιθι ὁρᾶται) ὁογὺ-- 

δριοϊεενἐ7". 

τὸ δὲ ὄνομα αὖ τὸ κύριον ---Ἰ ἴ, τὸ δ᾽ ὄνομα αὐτὸ τὸ 

κύριον (πιά Παθο ἂγ8. ἀϊοῖα εϑὲ, 801]. ὄνειρος, οἱ ὀνειρωττειν) 

οὐχὶ οἱ ὑπνοῦντες αὐτὸ δρῶσι πάντες. ΠΟΣῚ ΟΠΊΠ65 οχτηϊοηΐοβ 

Ταοϊππὶ 14 ορτβ, τιηάς Ὠτιϊο ΥῚ πόπιθπ, οἱ 4ποά ἴῃ οἃ 

ΒΜ οδϑὲ: πος οϑί, ΠῸΠ ΟΠΠ65 ὑκνοῦντες ὀνειρώττουσι. 

ἀεὶ ὧν) ατι ἄγων 1ὸσ. τοὰό οἰϊα Οὐαβαιθομπο νἰβαηι 

{1556 ὁ ΕἸραϊο ᾿πΐθ]]Πσοὸ, απὶ ἐγείρων, δα οἰειδ ᾿χδη 677}, 

μὲ αα ργαεφαϊοέξογεογυ ζμεἐπετογέην αἰτοπααξ,, φαμεψιθ 5ρε- 

οἰἐοέιι7', 

ἐνεργεῖ, καὶ ἐπάγων ----Ἴ ὧν ΟΡΟΡ 6 δὲ ποροζϊο αὐλιιο εϑέ, 

εἰ τλοοτυείτε5. διερεχίπείμοογίο αοίξοηιθ5 οοπαέιδμθ ἀἐψιθδ 

ἐπιδίϊέπείζογιε5. οροτιέπν ρογίοϊοπείογιπι, ἐαοίξαγο ϑβοίεέ. --τ 

Β. 6: 

ὀρείνειν) 1. ὀρίνειν, 

ἀπ᾿ ἀρχῆς.) οἰαίτπο ὦ ργωποίρίο, εκ ἀπὸ ΟΥ̓δθοὶ 80Πη1-- 

αἶα ῬΓΌΡΡΙΟ νοοδθτο ἀΡΡΕ]]αγο, οἱ ρίθηι 6Χ 1ΠΒΟΙΉΠΙ15 

ΘΟΠΙΟΙ ΘΠ] ΘΧΘΌ]οσΘ οοορουιηῖ. ργορίογοα αἰαίμην θὲ Κεξξ 

ἤοο ποῖπθμ. ὄνειρος, ατπιᾶδὶ ρΡγορίοσθα, ᾳποα τὸ ὃν εἴρει, ἴχοὺ 

εβϑὲ λέγει, πᾶτῃ ψαϊιϑία Ἰησαα σγύδᾶσοα εἴρειν τπιϑινρᾶραΐ, ΡῈ 

ὩῸ5. λέγειν. 

καὶ δὴ ἐγερϑεὶς ἔτυχεν οὕτως) ααδοψιέα Ὑ6Ὶ φογιδεφιίοινέε7., 

γιὲ ἐαρογγθοίτι5. ζπεἰΐ, ϑὰὰ ϑογίξ τι81185 δϑέ. 



τοῦ ΒΈΙΒΚΙΙ ΝΟΤΑΕΞ 

πάντοθεν ἀπώλετο) ας Ἰοοο πάντοϑεν 51:0 110 οπΠπ οδὲ 

καταποϑὲν, τοἰΐδ πιεγϑα γιαρῖβ, ἅτιΐ οὺ ϑβεγναΐο, «ποά 

ὙΠ, ΙορΡ. συντριβόμενον πάντοϑεν ἀπώλετο ,) ππηπαοφιαφιιο 

φιασδαία ρερε. 

. καὶ παρακαταϑήκην ἐῷ.) καὶ ἀδ]οπ ἄπ. 

οὕτως ὁρῶνται καὶ ἀποβ.) 1. οὕτως, ὡς ὁρῶνται, καὶ ἀποβ. 

ἑία θρθη λέ, μέ ὡπαςμμαΐζοηῖ οὐϊθοία 7λμ6γ6. ἀθῖν46. 4πὸ-- 

τὸ ἔτυμον ἰ65. 

- μεταξὺ χρόνου διελθόντος) 51110 σΟΠΟΙ ΠΗ π15. ΤΟΤο 

χρόνου μεταξὺ διελθόντος. ἀτδ μιν 5 να σαΐα δἰ στο αγὰ ῬΓΟΥΒΤΙ8 

Ἰάοιη ἀἸοαῖ. ΟὐἸηπηδ Ροϑὲ ψυχή οοἸ!οοαμπ άπ, δυἐϑέζημαη 5 

γιο8 ρο586 ἱπέθγεθοίο ἐθηρογῖ8 8ραίΐο, πιαρῖδίγὸ δέ αείμεο-- 

2.016 805 ΠΟΘΙΥῸ γαξίοοίηῖο, Μιέμγς ρϑοϑρίοοιο αἰσιεο 

ἐμέοίεθ 76. 
ς - -“ 

οὐ δι ἡντιναοῦν) Ἰ. οὐδ᾽ ἡντινοῦν. 

ἸΌΡΈΣ 

δετις ἐστὶν ὁ δισικῶν ἡμᾶς ----}) σιείδφιιῖς 6 ἑαγείογν 65, 

Ζι 1105 »έγοιρέἑοπαο “είμγοσιν αεἰσοηίτ ζεογεθο 5 “Μαοῖέ. 

ὄφελος ἡγουμένης) 1. ἡγουμένη. γ 1 οπΐ δα ψυχή, οἱ 1 

ἀ«τπιοητιθ. ΘΧΡΤΌΒΒΙΪ ἸΠΊΟΥΡΥ 65. γάλι ποὶθ ργοώρδϑθ ργαῤ- 

εἰζοιζοτιοτη, θα δέ ἐη)Ω7}5., τῖδὲ δίοηα ἐπέοίηραγη5., απ θζε)) 

ἦρϑαϑ γ85., ἐἰί8. 519) )15. αἰθημ δ" αία8., δα ρεγίοπέϊα δοφηο-- 

ϑοίπη5., Ἰρδα5 785 ζιεέιγ 5 δοίαϑ οὐ πποΐαϑ., ποῦν αὐπηνύχα- 

δας αἰἰιδιοτιὗτεδ., ποῦϊδ οδίοπεϊέ, πιοῴθ οχδρθοίαξ, εἰοπεο 

οαξογιυασην γογίην ψιίαίχιεαν δἰοη γοαέιε εἰεγηιογιδέγεξ, νοὶ 

ἀοοσοαι, «πιὰ 1186. Οὔ δον αθ ΑἸ} 8101 68. 5101 νο] που ηΐ. 

οὕτω δὲ αὐτῶν -ττς γοηματικῶς εἰπεῖν) Ε. οὕτω δὲ ταχέως 

ἔνι αὐτῶν ἅμα νοήματι, ὡς εἰπεῖν -το ἴαπι ΟΟΙΟΥ ΓΟΥ ΘΟΥΊΤΓΏΙ 

απαράδην ον Ποἰπππίπιν, Ἰπίοσοα -ἀπτη 6 1ρ515. ΠΠ6Π8 οοϑὶ- 

1αῖ., οἵ 5ΡΘΟΙῸ5. ΘΟΡΙΙ ἸΠ0 11 ΟΠ οΐα ΤΠ ΠϑοΡοΐ. 

τ, περὶ αὐτοῦ ---- ἐξήγησιν) αὐτοῦ, ἰά οδὲ τούτου τοῦ πράγ- 

ματος. Ῥά551 ΔΙΙΟΙΟΥ αὐτοῦ ὁ0. 56 Π8τι δά Βηθο:, ἀπὸ πᾶ ἀρξα 
. ΝῚ Ψ “ 

ῬΆΕΙΠα τος καϑολικὸς αὐτοῦ ----. 



Αῇ ΑΕ ΤΕ ΜΙΏ. 1,18. 1. 107 

παρακολουθεῖν) 51 απ] ἡ μῶς, 

ἰδίους εἴπομεν) εἶπον, αἰϊχογιί. ν΄. ἰαΐνα: «τ δημόσια καο 

λοῦσιν. 

δρᾷν τινα ἑαυτὸν, ἢ πάσχειν) αἀάδοπάπηιν ογοᾶϊαϊ τινα ΟΡ 

δοαιθη5 ἀγαθά, πἱ ἀπΐθην ἰἰἴἰο ἰοοὶ αὐάὰ5 τινα, δἀάεπάιϊιη 

ΕΥῈ ροβί ἐναντία: τὰ δρώμενα. 

καὶ ἐπὶ ποσὸν) εἰϊαπιδὲ τ΄οἶ ἐαγιίζϊζγ, πιοαίο διδὲ ζαοίιεηι 

Ζαιπείίανοην. 

ἡλίου τε καὶ σελ.) ἔ, ὅσα τε ἁλίου τε ----. 

αὶ τελείαν ἔκλειψιν) απαοοιπάτιθ το] ΠΟ] Πἶα 5015 

οἱ Ἰππὰθ --το Ῥ ΒΒ Π6 5. ̓ π|ΠῸ1, Ὀγ ρα Ἰοιΐ. 

καλεῖται δὲ κυρίως .-.-. κοσμικά) ἴ, καλεῖται ἐπὶ τῷδε κυρίως, 

οὕτως, ὀνείρατα κοσμικά, ἐα ρῥγορίογοα δἰ. αρροϊαγιι, βοίἐέ-- 

οὐέ ἐπ δοπιγιία ππάαπα. ἐπὶ τῷδε 580} 1τ|85 Αὐγ αητι8 Δα] θοΐ 

ΡΙῸ δὰ εἷδ οατιϑδα ἴὰ 110715 ἀο ιία ΑἸεχαπανι ΝΜ. ἂν 

»Ὁ7 Ν 

οὔτε τοὺς ἰδίους) Τοβροηάοὶ οὔτε τοὺς ἀλλοτρίους ρμᾷ5. 8. 

ΨΕΡΟΣ 

-- παῖδας ἀποβαίνοντας) μοϑὶ ἀποβ, νἱάείαν οἶδα ἄοο556. 

“πο πὶ 5ἰαϊπαβ, οὐδ. ἤδειν τοροποπάπμι τὐϊτίπιο νοῦϑα 

Ῥ. 7. Ῥῆο ἤθη. 

φωτὸς) 5τιϑροοίτιηυ, 411 πὶ ἤοὶ εὐσὰ οορρίοθ. ἀτιτα 

Ἰπσοῖη πομηΐ παν, ατ1ᾳ οὐμἤξ δη} ἴῃ οαρίίο., εἕ οαριέ ἃ 

δργοο δαϑιϊποΐαν ὁ (Οὐσιίανι (α φωνεῖν οχιεὶ μο586. 564 

4π|15. πὶ ἁτιοίουθ Οἰτπιβπ]0 1, α1|8}185 οϑὲ ΑΥ̓ΤΟ ἄογτιβ, 56Γ- 

Ἠ101}15 ἀκρίβειαν τοσπραῖ ὁ 

τοῦ παντὸς σώματος -ττ ὄλεθρον) ἵἴ, τοῦ παντὸς σώματος οἷον 

ῥίξα (νε}1 ἀκρόπολις. τιϊττιπιάτιο οχ πιοηΐθ Ρ]αίομ 8) οἷον δέ 

ἔστι καὶ τὸ τυφλοῦσϑαι, τοῖς γὰρ τέκνοις ὕλεϑρον --τ “οἹοῖ Ατίο-- 

τ! ἰογ5. 10. ΠΟΨΌΓΙ ΘΧΘΙΏΡΙ στ. 11{115 οἷον δέ ἐστι γγὸ 

ὅμοιον δέ ἔστι ῬόποΥο. τ, 1ηἴγα. 

εἴποι τὶς ἂν, οὔτε τοὺς ἀλλ) ποφιι6 ατιδίί φιιἐδηιαπε 

αγένηαν δ, ἐπιδουηηία αἰέεπα ποπ ρο8856 αἰ ἐρ805 {{ῖο5, ψιεέδτι5 

δα οὗϊεοία Ἄμιογο, ρερείποῦο, ἐαρογρηίζα οσοπίνατίμην «οοεηέδ. 



1οὅ ἘΒΙΒΚῚῚ ΝΟΊΤ ΑΕ 

χρήσεως ἀφῃρημένος) χρῆσις Ἰιῖο ἸΟΟΙ αἱ χοέθηϑεΐα, δι ροί-- 

ἤδα, Το 5. ΟἸ1π|5 4αοί!αητι5. οϑὲ τιϑ818. ᾿ 

οὐδὲ ---- διαφωνεῖται τι) ἢ οὐδὲ γὰρ οὐδενὶ διαφωνεῖται τι; 

ἸΏΕ,1Ο εγυάμν, ἤχο ἦν 76. εἰξδδεγίΐξ,, αὐὶ πορερπαέ. 

μητέρα οἱ γυναῖκα) 1. μητέρι οἱ γυναικί. 862 1{710 ΟΥΏΤΙΘ5 

Ὁ76 αἰμπέ οἐ αὐῆγπραπέ, αγίοην δἰγυΐέοτν 686856, ψιέα ναΐξέ, 

ἡαίγ, σία παχίπιθ ργχαἰμεηι, ψιιξα δὲ ργοργέμτιν αἰϊοιιὰ 

εδέ, 1071. 

καὶ εἰ μὲν λυποῖντο) καὶ ἰοἸ]οπάπηη. Τοτία ἀποῆτϊο Ἰεσ. 

ἔτι δὲ καὶ Φίλους ἑρᾶν. ργαείογεα φιεοψιιθ απιοογιέην οὐΐαέα 

δΡθοΐθβ διογιέζοαξ, ἐχέδέζισν φιρέαίοσιν,, νιαοπί ἐγίδέξα, ἐαο-- 

ΖΟ7 47} «ἰφέ671,, “αταϊα. 5Θοτ Δ καὶ Ἰοσο ογοάο ἐστὶ 5αΠΠοὶ 

ὈΡογίθρο. ἰονίθ ἱἰυροίποῖςθ, δ οχϑουιρίουοβ ΘΟ! οτη 

ΒΠΒΠϊ ΕΧΘΤΑΙΟΥΠΙ, ΠΟ 556 4 ππ|11 ΘΟ ΡΠ 111 ΒΟΥΙΡ ΠΤ 86, 
Ν 40 ΟΣΧΡΥΘΒΒΙΠ οὐαὶ ἐστὶ. γὼ 60 καὶ τοαάαϊἀοντηΐ. 

-- ὅτε οὕτως) οὐχ οὕτως. 5φοιι8, ἀέφιιο πος εἴα ῖποιι8. 

καθίζειν εἰς χρείας, ϑακεύειν) απὶ καθίζειν εἰς χρείας ατιὶ 

ϑακεύειν ἀοΙ]οη τη) οϑί. αἰτοσυίσιιαι αὐτὸ να απ5. Ἰοοίῖο οδῖ, 

ἀτιΐ ΞΟΠΟ]ττη. 100η1] ΘΠ] τιἰγπμηάιιθ ποίδί. 70 ἑαΐγτα 

866676. 

καὶ τὰ ἐκτός.) ῬΤῸ καὶ 5:05 Π}ποπάτη οδὲ ἀπὲ ἐστὶ, 52-- 

φηγοαπέ, (να. Ῥάπ110 ἁπΐο ποία) δἰ Ροί 8 ἐς. τιῦ 51}-- 

δυιάϊαίπν ἀποτείνει ΜῈ 1 ἀποβαίνει. εα ρμογέεηιοἰετιέ γιοῦ οχέγα 

7108 ρμοδΙέϊ8. 

ΡΟΣ 

σκεύη, ἐσθῆτά) ἐσθῆτες ατιΐ ἐσθήματα, 

δεξιὰ χεὶρ εἰς μητέρα) Ἰῃη0 ὙΟΥῸ πατέρα. 

ἀτὰρ διὴ καὶ δημοσίων ---- κοσμικῶν) {, ἀτὰρ δὴ περὶ δημο- 

σίων τὲ ἀνδρῶν καὶ κοσμικῶν. αὐτὶ ἀτὰρ δή περὶ δημοσίων ἀνδρῶν 

σε καὶ πραγμάτων. 

τὰ μὲν ὑπὲρ ὧν) ἴ, τὸ μὲν, οὐ] τοβροπάοί τὸ δὲ Ρᾶ1}10 

Ῥοϑβί. 
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ἐπεὶ καὶ ὑπὲρ --- μι φροντίσ.) ἴ, ἐπεὶ καὶ ὑπὲρ ἰδίων ἤδη 

σινὲς ὀλίγοι (ν 6} σπάνιοι) μὴ Φρ. γαγῸ ογτῖπι σογέζ 670 δοίεξ,. 

δι4. τοἱ ργίραίίδ εἷδ γεῦτιβ ἀρρατθαιηέ ἐϑο)ηηέα -ττι ΝΕ] ἐπεὶ 

καὶ ὀλιγάκις ὑπὲρ ἰδίων ἤδη τινὲς μὴ Φρ, 

διελέγχει -τ- λόγον) Ῥοβὲ λόγον ἀφοβί Δ 4π|4, 

καί τρῶν πραγμάτων) "αὶ «οιἰνῶν πρ, νοὶ καὶ μεγάλων τινω 

πραγμάτων. 
ὃ δΦ᾿ 8Ὲ «ὦ 4Ψ ὦ Ρ ᾿ Η ὑπὸ 

ιαλαμβανόντων αὐτῶν) --ὖἰ αὐτῷ, ρόοτθὸ διρην, ἘΤοτλουτ 

Ῥιυῖΐα. 

ΤΕΥ ΤΟ: 

5» ,ὔ » " Ω » “ Ἁ ᾽ Ἁ Ἢ ὙΤῊΝ 
ἀπήγομεν αὐτοὺς ἂν τ. προφέρειν) ἀπηήγομεν ἂν αὐτοὺς αὐτῷ 

προςέχειν. 
- ᾿ ν « . »Ὁ ὲ 

ἀλλὰ, Φησὶν, ὅτι --- αἰφιιδ, αἴξ, Δάνουβαγ!ι85. ΠΟΙΏΡ6 

εἰ Οϑοῦ ματι Ρ 15: ζιμογμέ ἑασιο, ργίραίξ εἰ πιριιεϊϊοὶ, 

“161 11:80) αὐὦ χεπιρμὀέοαπυ ρογέϊπεμίτα τἱαεγε)νί. Φησὶν, 

τἰ αἱέ Τιαϊλπουτ, δϑδί Του τη θο  1 αἰΐεγῖπα αἀνοτ- 
τ Ἔς 23 “ ἘΨ Ἢ , 

δάΤ Ια ΠῚ ἀΥσι ΘΑ ΟΠ 6). οἱ ὁτὲ ἐλ πεοαΐ, τὶ δοϊεῖ, αατι 

ΒΟΌΣ 816 Π1}} ΟΥ̓ ΠΕΠΤ. 

Ὗ ΄ . . . 

οὺς προκηρύξαντες ---- προθέντες) ριείίοο ἐγυ ἰοοο με» ϑογίρές 

Ῥγορογεηίοδ,, βρεοίαινεία οἡπη τε. 

ἐσομένου κοινοῦ πολλοῖς) ΘΟΙΊἃ ῬΟῸΠῸΟ κοινοῦ τοῖν ΠΟ π πὰ 

οἱ 5 ἀἰϊδίμεσι. ἐσομένου κοινοῦ, πολλοῖς (1Δ ε81 ὑπὸ πολλῶν) 
Ν - . " 

μυρίους ἂν τις, --- δ. φιιοά ἐπυδίοέ ΘΟΙΥ,116. ὑογιτέηι., πιχάκε)γγῳ- 

16. ρμαγίδογ, «ἀτρείϊαέ ψιιῖβ ἐπϑοηιῖα πυρί οθ ψαγία (μοα 

ἐδ {Ππ|4 μυρίους, αοὐ εἰετιώοην ἐάπεοη, οηυεέα ζίγιοστε ἐἑθπαἰοτία) 

« πιεέέέδ ργοίαία. 

Ζ ᾽, 

μόνον ἀναδέξασϑαι τὴν ἀπόβασιν) Ε. μονου ἀποδέξασϑαι τὴν 
μ ΄ - - . . - . 

ἀπόφασιν. τι1111|8 ῥγεναΐε ἀοπυῖιῖϑ τοπιεπέσαΐξιην αρρτγούαγ. 

μάντις τῆς πέλεως) ῬΡΆΡΙΙοα. οοηδίιτπαί 5 διοίογιαΐο, 

Ἰάοοσιιο Πὰς ἀϊσητ8. πᾶ Ἔγαμς θἰάμὶ πλι 1 εἰ ἀγοία! 91, 

41 ρᾶγνο ἰπποοῖ]]ο 1ῃ {ἰγῖν 115 ΡόΡ 0110 ναϊοϊ αν αἴθ, οἱ ἃ}Ὁ 

Βομοϑῖῖ5. σΟΠ ΘΠ ΠΟΤ ΟΠ 11. 



110 ἨἘΒΙΘΚΙΙ ΝΟΤΊΤ ΑΥ; 

Πανυάσιδι) ν. Ὁ. δ. εἰ 124, ο. ἴπ. οἵ 510 φποστιο ΟοΥ-- 

ΠΔΥΙι5. οἱ ΤΊ] {1π|8. 

ὀνόμασιν χρόνῳ) Ῥοδί χρόνῳ ἀοοβί ἑπόμενα γε] ἁρμόζοντα, 

ΜΟΙ] δια 44. οομδοηίαχε, ΘΟ ΟΥ̓. 

ὅτι τὰ φύσει μὲν ἑπόμενα ---ο) Πίος μὲν ποη Παροὶ δὲ 56- 

πο, ΗἾδῚ δὲ ψΟΥδιι5. ῬΟΠαἑ 1] ππιὺ ΤΟΐοργα 6115. 504 

ἄοθεγοὶ δὲ σοπδοαπί. τῷ δὲ κωτὼ τὸ ἔϑος. πάγῃ Ρουβαζαὶ 

ΘΌΒΙΠγα 1116 ρα, -Φύσει, νόμῳ, ἔϑει, τοὶϊϊατια τιατ Ῥόδές 

αἰιτιὰ χηϑὶλίτεΐ, βοά Ῥγαν: μου 1πϑειαΐαχη οἱηα ἐπ, πον χω- 

ιέαπέεδ δθοιειν, 6ὥ, ψζέαε παΐαθ διέιέ οοπδοηπέσπες," 

ΦΡρωρίογα Ῥέαοχιξὦτεδ ρογίεημαίεγδ, φώαρν θα, {ιαθ χηξητδ 

διε1)έ. 

ὑποστάσεις) ἴ. περιστάσεις, γιϊδὲ.  ουγἐαδ85:5 ργοδὶπέ οὗ αὐ- 

Δαογεπέος γοτς γαϊίοιεβ, νυ] σοὸ οΟἸσοιηβία 185. ἀϊοίδ8. 

γίνεται γὰρ ὡς τοῖς εὐπόροις τὸ ἄκουσιν.) ἸΟοΛ ΠτιπῸ ΠΟΙ 

ΘΆΡιο. τὰ πὰ νἱάοθο,, ποῆτιθ ΟΥ̓ ΥΠΠη1, πάτο Π 1σ4]- 

ἀπ ἰπϊο ἸΟΟΙ ΒΟΟρΡτι [ογ 11586. Ξ 

τοῖς τὰ μυστικὰ ἱερὰ πράττουσιν ----) ταὶ οοῖ Δ᾽ ΠΥ 516, 51 

γοοΐθ πποηΐθ Οἷτι5 ΘΑΡ1Ο. πδίπτεθ ΘΟ ΒΘ Π] 68. οδὲ Οἷδυτιβ 

(105, οἱ πηᾶρὶθ θα ἀδοεΐ, {πᾶ πΘΌ] δι. οἱ {τ 1185. 

αἱ πιὸ ἰάπηει ΔΡΊΪΟΥ 580}15 ΤΠ 5 .1015. ΘΟΙΘΌ 8415, 481 

1110. ΠΑ] 58ογα ΠἸΥϑίϊοα ἰοποῦγα8 δπηδηΐϊ. 510 ἀπόστα πο-- 

εἴοθβ. ὩρΠπουγτοπΐ ἀβίυ5 {τ ηαΐα5: οομίτα οΔ]Ιρ  ποβᾶβ 

ἉΠη8 1. 

ἐπιμιξίχιξ.) δὲ {εγηρογιίν δοοίθηάι7 τἱοϊιι8. ἐπιμιξία καὶ- 

ροῦ οδὲ Του πιῖτ|85. δά νθηΐι5. ψ 6] Οσοτγβιιβ ἰθιρΟΥ 5. οἱ ορ- 

ῬΟΣ τ ΠΣ ΓΑ115. σα]ὲ ἀἸδοῦο: Ἰηϊου πη. ΟΟΟΙΤΤΟΤΟ ΒΙΠΙ5ΠΙΟΩΙ 

ἴθ ροΟΥἃ, 6. ΟρΡουνττηαΐο5, 4πᾶθ ΘΟΠΟΙ ΠΑΡῚ οππ Ο0Π-- 

δαθέ 10 ΘΟΡΊΠΑΥῚ πο]; 564. μὲ 4 τι5. ἃ0 μας ἐἰδοο- 

ἀομπαά πη 511. 

᾿ Ῥυδβλι 

-ὦ δ ξ στοιχείων 5οχ [ἰ|ὰ4, ατιᾶθ ἀοϑισηεῖ, οἰθῃιθηία 

δα ΡάΜ}10 απΐθ οαρ. ὅ. ποιῃϊπαία, δίαιτα, ἴοχ,, 2108, 
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ἅγ8, ποπιοη οἵ ἰοπῖριι8. ἀοιπάθ ρλυίο 105. οὐ πάντως καϑο. 

λικῶν, 07 ε)ιέιε5., ποι πδῳιοψηαῴτε. 

ὅταν) 1. ὅ, τι ἄν. φιιοείοιει χτεο ἑαγιίοην αἰἱοιηέ. 

τινος) 1. τι, πον ροίοϑέ οι ῦ6, ψιεῖμ τεγυτεῖν, αἰϊφιεοαῖ : 

οχγιν δὸι εἰθηνθιονιεην δ1{. αι Ἰοσ. τὸ μὴ ἐν μοίρᾳ τινός, 

“ιεῖν αεἰ δον ἑομν οὐ ἰδίοποην τενεΐτε8. ἤογιοσσν 86. ρεγίζιθαί. 

ἅμα δέξασθαι) 1. ἀναδέξασθαι ἀπὸ νερὸ. ν. Ρ. 10. 

τὸν μὲν οὖν πρότερον, τ. τ. τρόπον.) τὸν μὲν οὖν πρότε- 

ρὸν τούτων τῶν τρύπων, ὧδε, 

ἐκ τῆς οἰκείας διανοίας) τοοία Παρ οὲ οἰκείας, δι} τι 1 γῆς; 

Ἰος εδί πατρίδος. οἱ δίς ἴῃ ΟἹ Ριι5. Ππτ5. ΟΧΘΩΊΪ] ἸΟΟῚ5 

Δοδε ἀορεῖ, τ] οἰκία ρτὸ οἰκεία ἰσγϑρδιῖ. ἀδιημάο δὶς 

το] τ1556. ἀπιοΐου ον ΘΟΠΊΙΟΙΟ: καὶ διωανῦσαι πρὸς προτεϑειμένον 

σκοπὸν, οἔ »ερνεηΐδϑδθ ααἱ πιοίχπν ργοροϑβίέαην. 

κατῆχϑαι ---- οἰκίαν) οἰκείαν. ἐν ραΐγέαηι γραέγο, 1014. αὐιξ 

αὐτῷ αἰ τούτῳ εἰ οπ πιὰ οϑί. πᾶῖὰ Αἰ ογι τ α οϑὲ 6 γαχὶὰ 

Ἰοοίίομθ. 
» ἀπολωλέναι) ἀπολωλεκέναι. 

οὐχὶ ἡ τὸ τιμιώτατον ἀ. μόνον) οὐχὶ στ μόνον ἴ"ϊ οοη- 

5 ΘΟ η 0. 1ΠΠΡῚ ἄοθοῖ. ἰδ πθη}] 510. 501 ρ51580. ἀποΐον 

οὐχὶ μόνον ἡ τὸ τιμιώτατον ἀπώλεσε. 515 Θηΐ Ἰορ. 
.Ὶ ᾿ . »»" - 

τὸ αὐτὸ) σιυιΐαι 1 αὐτῷ, οἰἐπν ἐρδοπιοί ραΐγε. 

Ῥοχθὰ 

πάντα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀπέβ. ---Ἰ ατιοά τηϊαπὶ ΟΠΐα 86-- 

4 ΘΥ ΘΓ 1} Τα 016 1, οἱ ΘΟ 6:1] ΟμΠα ἰοπάουεηΐ, 85.0}}1- 

ΟΕ ΟΠΊΠ 11} Π115 ογαῖ, 1δοίτι ἃ ΠΟΙΉ 1118. 

--- τοῖν σκελοῖν) ἀοίο μα] μοίοδί συ! σαῖα, δ'ο, τὶ τοῖν 

σκελοῖν σα αι ἰαΐτι κατά, πα 0} ἰδπηοη ἐπιτεμνομένων ψεῖ 

ἐπιτεμνομένοιν. αν ΡΟ Ππἦθ οϑί. 

τὸ ὕψος ἑτοίμως) Πᾶδὸ βπατθ πθήπιθο. βοπίομ!α ἰθὺ 

Ῥόβοι: ὅϑεν φαίνεται (νοὶ δοκεῖ) ἐτύμως κεκλ, τεεἶο γοοίο οί - 

προίμιβ 60 πογϑῖσιθ ἀρρεοίξαξμ5 ἐπέοίἐζοείν, νῸ] τοί. 

κάμμηρος) 4185] κακόμηρος, τι. κάμμορος ῬΥῸ κακύμορος, 



1 ἘΒΙΘΚΙΙ ΝΟΤᾺΕ 

ἐρωτικοῖς) ΠΠῚΠ| ἐρωτηματικοῖς) 1. φικρδέϊογιὀιδ δ: ΡΈΤ' 

πμποπιο. 864. 45 Βπιποιητι5, οἱ απ βου ρβουιῖ, ΒΌΡΟΣ 

4πὸ «πδοϑίίομοβ ΡσΟροβιοῦι οἱ ἀριίανουι Τὔνθμτιδ, χΔ 11} 
5“ν ἢ" Ἰαϊεί. Ζὠϊα, πόα) δια θαι ἐδήλου. 

λογιστὴς ---- ΚΩὺυ οΘοτηπιᾶ δἀ λογιστῆς γοΙΓ ΔΘ ΠΠπηη. 

ΒΩ 5. 

αὔξοντας) του βοϊπιμπιηοάο δα οἰκέτοις ῬΥΟΧΊΠημΙ, 566 

δὲ. δαὶ γονεῖς εἰ φίλους τοαί. ; 

ἄντρον αὐτοῦ) ροβί αὐτοῦ ΘΟ]]οοαΠἤτπιηὶ ΟΘΠΊΠ18., «αιίέ ατι-- 

ἐγώπν (ἰγοίορίβ δρδοίαχθ, τιδγνὴδ γεϑϑοίμίτε5. 6586. 

δεσμοῦ δὲ καὶ εἱρκτῆς, οὐχ ἠδ.) Γ. δεσμοῦ δὲ καὶ εἱρκτῆς 

πεῖραν οὐχ, ἠδ. 

τούτων γὰρ ὃ μὲν) 501]. ὄνειρος. ΠΟΙ ΤᾺ]: δα ΠΟΙ 1611, 

οὐαὶ δα νίϑιο ἔπ οΟρ]αία, 564 δᾶ Ἰρϑάμι νἱβίοποι. οἱ ἕξει 

ΔΟΟΙΡῚ ἀορθοὶ ρτὸ ρμογίοπαθέ, δϑοην τολεέ, αἤεγοέ τ -- 

«ἰεμπέξ. 

{Ε ) ὉΤΟΣΣ 

ἀλλὰ ϑεύπεμπτα) Τ. ἀλλὰ καλεῖ γὰρ ϑεύπεμπτα, ἩΪΗῚ]ΟΙ1- 

Ἧτ|8 (4 Π16}} δὰ ϑείπεμπτα Δρ}0ο11αἱ Αὐἱϑίοίο]οβ. 

ὁραϑῇ, μηδὲν διαφέρειν ---- ) εἴ δῖ. «πιοήπο ΕΠ ρΑΠ1π8. 

δείλην ἑσπέρας) δείλην ἑσπέραν. 

παύεσθαι κάμνοντας) ϑεραπεύεσϑαι κάμνοντας. Ἰποά]οίπα τιῖϊ 

δοστοΐοϑβ. 

ἴδια δὲ καὶ ἐϑνικὰ κι) ἴδια δὲ τάδε, ἃ καὶ ἐϑνικὰ κι 
π. Τέταις δοῦλοι) σ᾿. Γ. οἱ δοῦλοι. 

ῬΟΣ 

ταύροις ---α ἐν Ἐλευσῖνι κοῦροι ᾿Αϑηναῖοι --τ- } ΥἹΟῚ ἸΠΘΠ1Π];, 

ΔἸ ΟΠ Ὲ 5. 11 56 0.15 ΕἸ Θπβ᾽ Π115 ΟἿ ἰδι15 1ῃ ΘΟΥ ΘΟ 

ἀοβοομάϊθβθο. Ἐοχδιίαη δοίαϊο ΑΥ̓ΤΟ ΟῚ πϊοὸ5 1116 ΟΠ 

ἴδτι}}18. Ρισπαπ! ΟΡ Πατ1|, νοὶ βίον θτι5. ᾿ἱπάτοία8. απρά 

οοπῆσγιηανο νἀ οίαν Βοα 6 5. Χο ρἰμ ΓΓ ΠΟϑϑϑ] σι, 4108 

ΟἸ 



Ἀὼ ἈΝΤ Ε ΜΙΌΣ ΥΓΒῚ "1. 1 τ 

εἰσι ἰδι}}5. 6] Ὁ}5. ΘΟΠΘΡΘΙ σοηδιιον 586. 5 5. ΠΟΙΠΠΠ 

δι, τοῦ ἀπο δ, θΈβ. 115. Ομ} 1 δόΐογο δὰ πτοῦ- 

ἴδ «αι ΐο 5. 1 Ὑ ΘΔ ΟΙ εἶ τι5. ΟἸΓΟΘΠ 51 θτι8. ΔΙ αυ αὶ πα τι πὶ 

ΟΥ̓ΡΙ5 Πουλδηῖ. 

διαλαμβάνει πάντων) διαλαμβάνειν σπ, 

τὴν ἀπόβασιν) ὈΥΟΥ͂ΒΙΙ5. ΠΠΠΡΥΌΡΑΥΟ ἀπόβασιν ΠΟ]1ΠΙ, πι4]-- 

οὶ δηθὰ ἀπόφασιν. 

ὅπως γέγονε) φιϊμ8 ρμαγοηίίιδ γμογῖέ ραϊέι5, 4πᾶ 

ΒΔΘΟΘΙΑῚ βουΐθ τιβι18. 

Ἰε  α (ἢ 

“ερὶ κυνηγίας, 5. ἁλίας) π᾿ κυνηγησίας, περὶ ἁλιείας. 

καὶ ὅταν ἢ) ΓΕ, καὶ μάλιστα ὅταν ἡ. 
ν Ὁ κα ᾿ [2 ᾿ δι 
ὅτε κἡὶ ἀφχ") ὅτε μὲν ἡ ἃ. 

ἐν οἷς ὁ γράμματά τ.) ἐν οἷς δράματα ατιῖΐ ὑπογράμματα, 

ἤζιοας εαέγεπαθ, Ἰἰπθαπιθπία εχίϊπια ΤῈ ἰρβαρ δάπιη- 

Ῥγαμπέϊα. 

ῬΥΉΝΙ 

παρασκευάσθαι παρεσκευάσϑαι. ; 

ἐπανέχειν) ἐηδίδέεγε,, ἐπ λαο 7678, αοφιείοδοο)θ.. 

τὸ δρώμενον ἀποβαίνειν) ἴ. τὸ ὁρώμενον, ὅπῃ μέλλει ἄπο. 

βαίνειν. 

αὐτοὶ μὴ καταλαμβάνειν) ῃοβὲ καταλαμβάνειν Ῥοΐοδέ 6 ῥὑχο- 

χίπιο τοροῖ φασίν. ποη ἀπθιῖο ἰϑηοιι, ἀποφαίνονται ΝΕ] 5:-- 

τ} ]6 αϊα οχοί 1556. ἐπιϑύεσϑαι οδὲ Ἰΐογιη 5ΔΟΥΠοαχ 6, 58] 

Ῥυϊητα 58 ΟΣ ΠΟΙ πὶ ΥΥ πη} δὲ ἱπαιιϑριοαΐπηι ἔπεσι. δα- 

οΥ οι ἐογατγιαῖϊδ ἐοδέαίιπν ζοζισιέ, 86. πιετιέθην αἰθογ εν ἔτ τ 

εχέϊδ δέργεαίαην ἀαπεί ἀϑϑοφι. 

» " -" -" , 

ἔτι κἀκεῖνα --Ὁ ἢ ἔτσι κἀκεῖνα δεῖ φυλάττειν. (ατι! ἐτήρησα. 
5 , .} 

ν. Ρ. 20. 57. θ0.) ὅσοι τῶν ὀνείρων κακόν τι σημαίνουσιν γ ἐὰν ἥ᾽ 

τοῦ ἐρῶντος ψυχή πρὸς τὸ ἰναρ μὴ ἀηδῶς --- 
ἔ - 

ἐὰν μὲν κα σῆς) μὲν ἀο]εμπάτιμ, 

Η 



ΠΡ ΒΕΊΙΒΆΙΙ ΝΟΤΑΩ 

ΕΠ 1} 5. 

- 

ἄνωθεν) τὰ εδιὶ ἀρχῆθεν, ἐξ ἀρχῆς», εἴοημο. ἀειμάθ ἴδρ. 
ἢ 

αὐτὸς. οἱ τὰ ἡποσῖιο ΤΠ ΟΡ Ο5. ΘΧΡΡΟΒ51Ε. 

οὐδέπω) οὐδέποτε νοὶ οὐδεπώποτε. 

πῶ ᾿ ᾿ 7 ἘΣ Ὁ2",0 2" ῥῆξαι!) ἐπιποίονο,, γ᾽ δρ6., τὐεζμιε» 7. 

᾿ 3 πκ Ν 
γεννώμενον) μοϑί γεῦν, Ριμπποίπιι. οϑὶ οΟἸ]οσαμ άπ, οὲ 

ἴος. ἢ πάλιν. απ αἰϊο πιοιίο, πιὸ ὧν ἐεγγαην τῬεμῖαξ, ἤἀοα 

651 ἐπ ραίτέαπ. πᾶμὶ οἱ ῬαοχΠ ἴῃ ἰευ απ δἰ αεπη. ἃ θαγίνι 

ἀοροιπιμίμν, 

πνεῦμα) ἵ. 6. δογρτι8. ΠΗ Μ7).., ΤῊ 7 αΙ7ι8. 

ἐλέγχε!) 1. 6... 5581 Ποαπὶ Βαρο 1Ἰηδοιιηϊα {πα} 1 6588, 

αἰ αὐάϊία ἴπ Ἰαοομ τοί πδη ταν. 

Ἐπ τῇ: 

! ,ὔ ἀποδήσονται, ---ο ἀγαϑόν.) παᾶιὰ ΔΟΡοποηΐ ἃ 8560. 5π8 ΟΠΟΡΩ, 

Τ|ροναραηΐ 56. 5115 τποχοιΡι8, οχίπηάοηΐξ δὰ5. π]ουοδίου 5, 

οἷς τρογιίο; δἰ6 αὐδοίσοπ,, διαϑήσονται. ἸλαιΟἸΟΤῚ χρομποιξ 

ΔΥ,Π. 5.1 1 ΟὨΟΤἃ 1π ῬΡονΐῃ. 

ες υἱοὺς καὶ λύπη, ---} τεοῖθ Οὐαβαιθομπιβ 6 ΡΙΠΙΆΤΟΠΟ 
: ᾿ 

ἐπιθαδανι: ἴδ᾽ ὅση λύπη ---ι 8504 ργαοίουνοα ἀποάπο 6. παρὰ 
!͵ 

πάντα Χχρονον. μὲ ΟΝ 6 ἀεΡ )}}. 

χείρονα τῆς ἀρχῆς τ. τελευτὴν) ἵ. 510 ἀἰδι᾿σππτοπάϊμη οἵ 

165. χείρονα, τῆς γὰρ κτήσεως τελευτήν --- δἰοτυοαμηέ ογῖηι 

ογεωναγεπι ἰδογθηνθιέτεην. 81 ΒΟΥΝῸ 5. τ] ϑαίΐδη αἀἰδεπστιο πα 

γαϊομοπι, οὐ  δῖο Ἰοροπάτι: χείρονα τὴν ἀρχὴν τῆς τελευτῆς 

ἐπάγει. ρείογα 076 ἐπτέζα ἐαγιεηι 76 71471}.,. “τα  Ἴ410 δγηπθοία 

»εἦ ποίαθ διε γί, φψιραμν Θαγ147}) )έηι68. ΦΡ τειν. 

τὸ παιδικον) δι ατιἱ γάνος, κάλλος, ἄνθος, χαρίεν γοῖ 51- 

Ὁ2116 απ, 

ἔτι. μᾶλλον) οδὲ οἱέμν αἰδψιίαπαίο,, οὐχ ἰθιΏΡΟΤΟ,, 51 ΠΟᾺ 

πππο. ΟἹ ΠΑ 55. (ΠᾺ1} ΠΙΙΠΟ. 

γάλα λαμβάνει) λαμβάνειν. 
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Ῥι ν20. 
᾽ὕ 4. ὦ , ,»ν. 

πφροεπκισωρεύσει αὐτῷ) προφεπισωφεύσει ἀντῷ. 

-- οὐδὲ κατὰ τὴν νῦτον) όμ6 νιϑδὶο 11, ἀτπ|ὰ (1115 

Ὁ νἰϑι {πιὰ ἰαοίο παὶν]ν], οαγοξ «αἱ γπογδιεν γαΐέοηο. 

π. ὁ. πάτο ποααϊξ οὰ νἰδίο αὐ τρονδὶ 5 δα Π]ἸοΠΟπομὶ 

ΤΟΙΟΥΥῚ. 

καὶ μὲν ὃδη καὶ) ῬΤῸ μὲν 1. μὴν. 

εἷς δύναται -} ἐς δύνασϑαι, 

--- γυναῖκα, ὥς τε -- δοκεῖν) ΝΡ. 0.8. 50: 1.5: 

σώματι ἀσκοῦντι) σωμασκοῦντε τιπὺ ψΟφΑΡῖο. ν. Ὁ. 44. 

παραστήσομαι) παραιτήσομει;, ἀεργοοαο», οαοιιδαο πὸ ἀκ 

-- δι βἷο χαοψιθ Ἐ᾿βαλειπι5. Ῥουγο ποὰ ΔΜ1Π| ]α[6Ὲ δυςχε- 

φαίνειν τινὰ ἀϊοὶ, ρρὸ αὐήλονγοσε αἰΐχιοην, διε 61.567} αἰϊοιεξ, 

βεὰ οἱ πος πονΐ, νουριι {Ππ4 οαπὶ ἀαλ ῖνο ΡΆΡΙΓΟΥ 001-- 

δίχα. πιαγο οὐἱανὶ ροίουῚ 111 ΡΠ τιν τι ἀἰν ουϑουτη 80-π 

οὐϑαϊ ἐνοσίση δοοιμηααιο, ἰοροπάο τοὺς τοῖς ἐπὶ λεπτὸν διαι- 

ρουμένοις δυεχεραίνοντας. 

ἐπισύρουσιν.) Οὐ) εἰ δρῶν ,εγοίγεμ οι  ἐζτιδ. 

ΤΉ ΟΥΣ 

ἡ Ἀ 
. 

αὶ στροφίου ἢ διαδήματος) πᾶοο σψευρα διπὶ 6 50ΠΟ]10, 

Ἰάδοσπο ἀοϊομάα. 

τῷ δὲ) 501]. πένητε, 

δὴ ᾿ ͵ »- ᾿ λν ’ 

καὶ γὰρ τὰ χρήματα --- καλεῖται) ἴ. καὶ γὰρ τὰ χρήματα 

κεφαλὴ καὶ κεφάλαια γίνεται, 
δ ιν. . " 

-- κεφαλὴ μείφων --τὸ αὐτοῦ) αὑτῆς. πιαῖο), «ώαπν α)ὺ- 

ἔοα {μεί. 

προγεγφαμμένη"ς) οἷ χιιο »ποοΐο αἰζινίμπειι8. 

τ. π΄ Διόνυσον) τ. π. τὸν Διόνυσον. 
» ᾽ ,ὔ : 

αὐτὸ γὰρ --- ) αὐτὸ σΟμδογοῖ οὐϊπὶ μόνον. ἑὰ ϑοζιιιν 
- Ξ - . " ἃ - 4ικ 

δγυΐην δἰογιζοαξ, 501]. εὐπορίαν, αὐιτιακατίαην ομριέηι. ἄυτὸ 

τοῦτο μόνον. 

κομιδην) 1ι. 6. ἐπιμέλειαν, σασαπι, παἰι ἰοσιομι, ΘΡβοσγυᾶς- 

{ἰοπθηὶ, «4ὀιναγίη ὦ ῬΡΖοριηρ. 

ἘΠ ἃ 
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ἜΣΘΩΝ 

ἡ δὲ ἀτημθλ.) ἢ οὕπὶ ἀοοοηία σαν! ψαρ. ατιαθ νΕΥῸ 

οομπιὰ τ οἰ αι τι5. ποσίοοῖα οὐοβοιξ, οἃ ΠΟΣῚ δδὲ ΘΟ, 

0 9ρὶξ, νοῖοΐ βοΐα, ; 

ὑπὸ τ΄. ὑχοβεβλι -ταο τάξεως) αὖ ο,έλοῖο οἴκει εἰϊεροοίἑοπῖὶ 

διυρϊεοοίο. 

κουριώτας) ἐοπδοόγοπν ροδοθπίοϑ. Ϊ 

ἐπέβαλου) σοπθοία ρα]. , 

σημαίνει -ττο καὶ ---“) Ῥαποίπι ἀο] οάπη, οἱ 510 δὐνύηθυεῖν 

ἅτιπὶ αἴπαο αὐπεμπή δάμη: --ὸ σημαίνει καὶ τοῖς εὐγενέσι, οἰἕαπὲ 

ἐρϑδὲς δέηδ δὲ ἐμιφοητεθ παΐδδ δὴ στ γοαέ. δούλοις δὲ δεσμὰ περιτίϑη- 

διν, δογἷς ατεέολν εὐνοίας ἐμέίοῖέ, τος οϑὶ τοῖο πάα ρου ον 

ἔρια) 1ὰ οδὶ πιλίδια,, ΡΊ]60105., 6 ἰᾶπα Τλοῖοβ ; (τι05 ἢ16-- 

ἄϊο ἀὐῦνὸ δἱπιηζίοϊαθ ἈΡρΟ]]αΡαμΐ, Πποάϊο δογιθέθδ ἀϊοτυμΐ, 

μὸ5. Ῥι οοΐϊου Ἰαπθοβ οὐ ἴοοα Πα Ιάποα σοβίαραμΐ 5011 δοσγο- 

ἀϊ, πὶ α ΟΟΥ̓ΠΟΙΙΟ (ο]50, (ὑα5810 Τῆοπο οἵ “41115. σομϑίαϊ, 

ἢος 5ἱ ἰοσπϑαίΐίτια, σοπδίαθα! Ιοοτὰ. 118΄ ΤΟΙΠΘῚ ὁρονίονο: 

προαγορεύει, διὰ τὸ τὸν πολλάκις --- ἰᾶμπὰ8 ῬΤῸ ΟΔΡ11115. 1 

σαρΡΙΪΘ. σΟΡΟΡΟ, ΠΠΟΡΡῸ5. ἰσπροβ οἱ ἰαθεπὶ Ῥγδοίιοιε, Ργο" 

Ῥίοτοα {πο 116, 41| ἰαπα8, ᾿οο δὲ ἰδηθαθ Ὑ1{{85, ΟΥ̓ΘΌΤΟ 

ἴῃ σαρΙΐο βογξ, ἰαπατιαι 111858 ΔΟΟν ΕἸ ἃ5 5101 πάρογο νἱἀθαίμι, 

τεκμαίρεσθαι χρὴ ---- μεταβολῆς) ἴ. τεχμαίρεσϑαι χρὴ τὸ πέρας 

{τε} τέλος νΕ] ἀποτέλεσμα) τῆς μεταβολῆς. 

εἾ Ῥ 5. 

ἐξ ἐναντίας) 6 γορίοημο γοϑροιίοί, ὁ ῬαγΆΊ]ο10. Ῥοϑιζμμπ, 

οδἷ. 564. νιδοίιν Ἰοοιβ ἢἰἶἰσ ΠΟ ἸΠ’ΟΡΟΡ 6588, [Ὀγΐθ 810 

Ἰηϊορναηάιι5: ἐξ ἐναντίας γὰρ τοῦ πρόσω καὶ παρόντος τὸ ὀπίσω 

τοῦ μέλλοντος --- γαπν τι ἀπέ ρα75 ἔθη 1ι5. Ρ᾽ΩΖΘΒΕ118.,. 

δίο ροδίϊος 7λείμγιον. διργιί σαί. 
ν Δ. ΕἾ . “.,.5 “ 

διαφέρουσιν, ἢ) ἅ ἀο]ομάιμι. ρ88 ΘΑΪν "168. 11. 86 8ρ6-᾿ 

οἰαΐα, 5ῖνο βῸη1}15. δῖν6 ᾿πγ Π1}15, δα ὃχ οδιιδὲ τἰχῸ-ὶ 

4πὸ ἴ φύπουα παβοϊϊν, τἀοοάπο πρυΐσιιπι σομτι8 δἰ ΤΟΥΤῚ 

ΟΠ γε. δου! σεΐ παβοιία δ΄ ((οἰεοῖτιι ΘΔ] ΟΥ 8, 
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παρέχωσιν) παρέχουσιν. 

εὐσυνείδητος) νΟΟΑ .Ϊ μι. Δ} Αγσϊοιμιάογο ἔουβιίαη οοπ- 

Ποίπην. Ζηέοοογ' φίέαδ., δοοίογίδψιθ ραν: 8., αΤΙΕῚΠ αοΐαδο τς 

ἴαθ οογϑοίεπέϊα σοῦ ριείδιίαξ ΣΟΥ Ια ΒΘ] Ἔστι ΟΟΠ]- 

Ἠ}55ΟΤΊ ΤΠ}. 

κατὰ δίκην) καταδίκην τΠῸ σοσάΡΏ]ο. δογαϊηεπαδιίξ" αὖ 

»ποίαϊϊα,, γ6] Ἰαγρὶοϊ αϊμαθ,, 6] 5116 ἀποὰ ΟΡ ῬαΡΊ του. 

ταῦταὶ Γ. πάνυ αὐτὶ πάντως. οογίο οεγέϊιι5,, νοὶ πέῤφη. 

πλὴν Αἰγυπτίων) πλὴν ἀοΙοπδιμη. πᾶ Ροβίθα ατοι 115, 

4πἰ σοπϑηθοβοιΐ οαρτί σαβδτν ΠΆΡΟΤΟ, Ῥοππην ρΡοτϊοπάονδ 

μαπς τἰβίομποα. δἰάπιὶ ΑΟΡΥΡΕΙ βασοογάοϊεβ οαἰνδι δοὸ- 

τοῦ αηΐ. 

πᾶσιν ἐπίσης -- χαρῆναι!) 510 ἀϊβίάηριιο οἱ Ἰερο μππς 

Ἰόδαπα: πᾶσιν ἐπ᾽ ἴσης, δῆλόν ἐστι γὰρ, ὡς ἔστιν ἀπὸ τοῦ κα- 

ρῆναι καὶ τὸ χαρῆναι ---- τιαγη, ρεγδρίοιιεπε 68ὲ, βοβ8ὸ νεχῥτεσις 

καρῆναι, αἰἰπυίδδις τιχυΐτ5 εἰεγινοη ἐξ ,εννεμίαίζοτιθ οἰέσιν αἰΐο, 

270 χαρῆναι αἀοοίρί. 

Ῥ. γα. 

οἱ γὰρ ἐν τοιούτοις γινόμενοι) ἀτιΐ τοῖς γὰφ ἐ, τ. γιγνομένοις 

16σ., ἀτπ|, δἰ βθυυοῖτυ ΠΟΙ ΠΊΊν ΙΒ; 165. οὐἱδ ἀδθίποθρβ 

ἀνάγκῃ περικείφονται. 

ὑπ’ ἄλλων τινῶν) μοϑί τινῶν ἄδθεβί δπί ὀνυχίξεσϑαι,) δὶ 

τοῦτο παϑεῖν. ἢ 

ἐκπλέκεσϑαι) ἐμπλέκεσϑαι. ἐπιρίοοίε οαριιέ, πος εϑὲ οἂ- 

ῬΊΠῸ5. πὶ σαριΐο ᾿πΐον δοπιοὶ 1πιρίοοί!. 
- , ΄,ὔ -" ͵ 

χαὶ τοῖς τουτῶν ἀκολούϑοις) καὶ τῶν τούτοις ἀκολούϑων, 

΄ 

γυναῖκα, τέκνα, οἰκέτην) οἰκέτας. 

τῷ ἐναντία ἑκάστῳ ---- γινομένοις σημαίνει) ἰταΙθοΐα ψεΥθᾶ 

οἷς ἴῃ σοηβίσποίϊοπο σγαπηηαιοα δι: ογάϊπαπάα: ἑκάστῳ 

σημαίνει τὰ ἐναντία τοῖς πρόσϑεν γιγνομένοις. τυοιεἐψιθ., Ρ7Ὸ 

εαἰΐνοῦδο τταθ δὲ φιιαθϑέμδ, {1661} Μιοῖέ, φΈμοτε, δὴση}-- 

εαί εοπίγαγία ἐἐδ γοῦϊι5, ἐν ψιεέδιι5 ατΐ8 ἐὰ ἐεπιρογῖς αϑε- 

»6 δοίεῤαί. 

μετα) μεστὼ, ρίοπαϑδ δου ΟΠ 8. 
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ῬΘΣ 

ἀπογαιωμένον) ἀπογεγαιωμένγον. ἰροιεγη, ἔτν ἐε6 77 77, ΘΟ, 967" 

51477}., Οὐτ1 18. πιατιθα ὁπ παΐτ ἃ ἰοΥΤᾶ6 Ῥουμημϊαία [αἰΐν 
᾽ . Ὁ "ς 4 ππν Μ . ο - 

αὐτοὺς ἀποῤῥ) αὐτὸς ἃ. ἐρδοπιοέ διρὲβ πιαγιφιι8 εἰ 

σορί, 
5» Σ ᾽ὔ - ἀν ....5 ᾽ “ς 

ἀποδεχόμενος) ὑποδεχόμενος. δ! ροοέίϊ5 πιαπέντιδ. Τουβιΐα 

4ποάτιο ἐκλαμβάνειν 105. 5ε4 ποὺ πάθῃ πο] τ. ΔΟΡῚ [Ο] 

ἜΠΘΟΤΘ, 

ἀπόντος ἀδελφοῦ) ροϑβὶ ἀδελφοῦ ἀδοβί γεγονέναι. ] 

.“ ᾿ " Α 5 | ὅτι μὴ ταχέως) τοοία ᾿ὰροῖ μὴ, «ποά 6 σαΐϊϊοπο ραΐοΐ 

ΟὉ 4ταὰπὶ Αὐ θη! ἐουτι5. αἰ! 50115. ΡΠ ΠΟ ΒΟΡΒ185. ΒΟΠἢ ῬΟΓΤ" 

ἰοπάονο ἀπγ6 5. ἀβὶπἶπᾶθ: 4Όϊα ΡΠ ΟΒΟΡΙ ἀπ. 65. τοι απ 

ΟὈ]ΔΓΟ βουποηὶ ἰοιοσο πὸὰ αὐπηονοπΐ, ποατιο Ὡοο!παπὶ 

504 ἰανάβ δἀιμηονειξ, οἱ ροϑὶ Ἰοπιράη ἀθηπιμ Τὶ 5ρθοτὶ 

ἰαϊι Ομ ο1 ΔΘΘΟΏΒ11Π1 ῬΓΆΘΡοη ἴς 

τὰ τῆς ἄλλης ἀκοῆς) 5τιΐ γ65, πᾶ6 8]145 ατ|ῖ ἃ} 1ρ5815 

αὐ ἃ} 4115, «πάλι νοὶ] ΡῈ ἅτῦο8 δοοΙθἐπγΐτ|}". ΤΟΥ 

Βοβίϊαο ΤΠ 5118. 5101 βίγποΐαθ ΡΥ 15 ποπ 1η ο]Π]Πστὶ, ατ|ὰ 

11 οὲ856 ἤϊαρβαο πονυϊηΐ, [18 ᾿ἰααπθ. δππί ΟΟἿ} 14, ατ0 

ΠΟΙ] 1115 ΔΠγ65. αἀἰβοπηΐ 1π5: 4185. 5101 5βἰσιιοΐα5 1π {1ῸῚ 

ΘΟΙΪΟΤ ΠΗ, 415. ΟΜ ΠῸ5. ΘΟ ΡΟΥΙΠηΐ πᾳ 1010. ΔΙ ΘΟΥ 1} 

νι Ρ5. ΟἹ σόοθι ΡΥ δοϑί ἀππππὶ [ὉΓῚΒ οδὲ, (πὸ 5010. πιπιπί πὶ 

Ῥεπάοητα ΟἹ ΟΣ] 18. ΠΟΙ ἢ 1. αὖ ΠῚ 5101 νἹάθαίαν [ὲ 

Υὰ6 δαγ οι 108 ΠάΡοσο, 11 5ισηιποαίπν, {πίπχτμ 6880, 

ΒΟΥΟΠΙ ΤΌΥΔΥ 3 Βπροαί, Βοος. οδὲ, πὸ 11 οᾶδοδβ 1514] 

οομ!δοῖ5. ἃ ΘΑ 115, ΨΙΣία!Ο 56. {πϑαϊηῦ, 61 πιά ἃγῸ 

αἵ, {πᾶ μυτιἀθηΐἃὰ σάνοῦο ποθ, 

εὐανθεῖς) ἀσ ΟΥἹ αἰ] 8. 101 5ο]οῖ,," 608. .1707.670 δέ τ 

676. αἴσῃ! πὶ ΠΠΠΟΤῸ ῬΊΟΥτ ΟἾΔ 81} ΒΠΡΟΤΟΜ Ια 511} 

ἐῤίω, απὶὸ πᾶσιν ἀοοϑί δααϊ. 6, ο. μαλακοῖς, νεΕ] τρυφεροῖ 

γ 61 πλουσίοις, νΟ] ἐμπόροις, αὐτὶ πραγματευταῖς αὐππὶ ἴα] «μιν 

ΠΔΠῚ Α11645. τοιούτοις ῬΆΠΠ1Ὸ μροϑὶ πὸὰπ Ππαροῖ, 4πὸ τοῖς 

γαίΏΓ, ' Ἷ 
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μέλαν!) οοἴογο ατιοάδη ΠΙσΡῸ; ὁ ἔρ ισίπο Τασίο, ἀπ; 

5ΠΡῖο, ἀπο οἴϊαμα. οὐ θα 4168. ΒΟ 1168. δι πιὸ πος χα αθίἃ-- 

ἴθ οὐπΐοβ {π  οἰπεπί, 

ἀπραξίας ἰδίας) ἴ. ἀπραξίας καὶ ἀηδίας, 

ῬΊΉ 98. 

ἀπραξίαν δὲ) Ῥοϑέ ποὺ σἹάοίπιν τοῖς χειροτέχναις ἃἀρ0588 

τοὶ 5 ]Πο αυϊά. 1 ἰὸς δάμη! αΐαν., 84] {πὶ μὲν εὐ ρυβῖ 

ἔγδειαν «ἀἀοπάππι. 

τοῦ ἰδόντος) πο δα ὄλεθρον ἀο)οὶ γοίευυὶ, 864 δὰ τοῖς 

παισίν. 

ὃ μὲν γὰρ) 5011. π΄ σἰποι] 8 ἀοίεπίμϑ,, οἵ 41 881 1ὰ- 

γ15 ποῖ Οϑί, ὃ κατεχόμενος βία. 

ὁ δὲ) 5011. Ῥάπρον. 

δύναται) βιθαιιάῖ τις. 

οὐ γὰρ προκόψει!) ποὴ οπὶπὶ Ῥγοοοθάοξ νοὶ αὐδοομπάοὶ δ 

Ἰἰϊλόοσοσα τ 1ἰ1{1π6. συ δάπ}1. 

ἴδοι τὸν ὄνειφον τοῦτον) 510 (Ιδίΐϊησπο οἱ Ἰορο: ἴδοι τὸν 

ὄνειρον, ρἰείοαἑ ἐπδορησιίδεπ., βοϊλϊοθὶ ἄοο. τοῦτο (5.11. τὸ ἀπο- 

λωλος) γεομν αἰυϊδδαπν γιγδμ5 πον φίαϊφαΐ. 

ἘΠ, τὰ 

μάλιστα δ᾽ ἂν οὗτ, ---- περιέλκοιντο) {. μάλιστα δ᾽ ἂν οὕτως 

δοκοῖεν μὴ ἔχειν ὄμματα, εἰ ἐν ἡσυχίᾳ γίγνοιντο, μήτε περιέλκοιντο. 

ὃ μὲν οὖν δεξιὸς, πρεσβύτερα --- νεώτερα.) γο5010, (|1 

Ταοΐπιη, εἰ οαππ|5. ΟΥ̓ΤΟΤΟ; τι ΨΟΡΒ118 Πῖς πὶ Ἰαΐπ15. ΠΟΙᾺ 

τορογίδίτι. 

λόγος τις ἔχει) οδΐ 1Π50]6 5, ἐπέχει οἱ κατέχει ῬΟΐΠτι8 

αἰπαπὶ ἀΐοοτο. νὰ. ἴαποπ Ρ. 59. τ] Του. 

ἀπεστάλη) τιϑιἰαΐτ5. οβδί, ἐχεστάλη. ποὶπι ἰδαιοι ῬΥΟ- 

Ῥίοτοα νυ] δαίαμπι ΡΥΟΥΒΤ5 ἀδηιπᾶτο. 86 ἐδπίπιιηοο δὲς- 

ἐοπάοσγο ἴπρεο ἰδοΐοῦοθ, μηδ που πὸ ἀποστέλλειν τον 

ἀϊοίημι ΡΥῸ ἐπιστέλλειν ; ΔΙ1ΟῸ ῬΟΓΘΡΥΘ ΡΘΗ ῬῸΥ Ἰτςογὰ8 οἵ 

παπίϊοβ. τα Ἰοστίπτ ἐχοτϑαση 1): ορίβίοϊα δ ρεπιι ὅσ, 15. 
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ϑυγατέρα τὴν νεωτέραν) γγοδί Ππᾶδς ἄδοθθο νἱἀδίιν καὶ μη- 

τέρα 2 ΟΡ ρῥνδοιίβϑιμι: ἢ πατέρα. ἀτιὶ, 51 Πὶο καὶ μητέρα ἀο- 

εἰτ, οἰΐαμι 101 καὶ πατέρα οΥἱν ἀοΙοπάπια, φαρα [80 116. ραίλαν. 

Ῥ., 28, 

ταῖς χερσὶ οἱ τοῖς ποσὶ) τοῦτ δά ὥςπερ βλέπῃ. πὶ πιαιΐ-- 

Ῥτι8 Ῥϑαιριιβαιο νολυΐ νἱάοαϊ, ποῸ οβὲ, τι ᾿πάητι5 Ροθ8-- 

απὸ ἸΡΒ1 τιδῖιηϊ ΟΟΠ]ΟΤΊ Ῥγδοβίοπί, 60, αποά 1ρ5815 δά 

Ῥτδοΐοπίαμαμη 1εν αἰ. 

ὕλην) ἴουίο Ῥεπο μαβροι. γι λὲ χιιζείψεε)ν γι γίέτ. ἀγα-- 

1.π| απαπθθπαπο πηδίορίη. (ΟσΙΤαΥ. ἰάριο. αἰ πάπα 

πύλην, γ16. μιγιϊοαιυ φιιέάοπν οἰεοΐέαπι, (οὐεδγαν σι 6} αἼεεία 

Ζέέα ραγέε ροβϑοΐέ ργαθ εἰοίογο. ἀὰθ προζέχειν οἰϊὰπι ἀπ τίο. 

δϑηΐοπεια σροςανέχειν Ὠοβίπϊαί, Ποὺ οδὶ ἀνέχεσθαι πρὸς τῷ μέ- 
͵ὔ 

ρει τούτῳ, 

΄ Δ - 

συνῴκησε) συνῴκισε, ΤΕ Ἰοΐδ, 

ἐπίτηδες) “ιιαδὲ 60 γέηιε ἀαίαρ ᾳ παΐξινα πιαπδ οϑϑοῃξ, 

“ὸ οαοοὶς ρίαπν πιοπδί] 47 611. 

εὐχίσϑησιν) εὐαισϑησίαν. τιὶ ἀναισθησίαν, ἀπο Ῥατΐο ροβὲ 

δοαπαίι, ΟΡϑοσναν ποὺ Ἰρϑηλ αοαπο ἈΊΡΑΠ π|5. 

ὄντως) 1. οὕτως. 

πρὸν τοὺς ὑπερέχοντας ἔχϑραν) 51 πάϑιτηι Πα ΘΓ 5 σι Ποδί, 

[σου α οὐ Ῥταρθδίδηξσο βογητ ρᾶγΐθ, 6856 ἀθ ΠΙΟΤῸ 

σψίσοστιηῦ ΘΧΘΟ ΘΠ τ], ΠΟΟΟΒ80 δϑὲ, πὶ, ἡποα ΟἹ δάνογϑας- 

1ῸΥ, Π850 οδγοτο 511, ϑέπριάπηι οἱ ἀο ἔθου Ρ]0Ρ 15. ο556, 1ά6ο- 

ἀπο «ποά οχ {Π1ὸ οολδοαπῖίον, οὐϊο ΡΥ οϑ ΠΟΤ 5 ὈΤΟΒΘααΙ, 

ἔτι στάσεις) ἔτε Ὀδπο Παροΐῖ, πράπιθ. 101} ἀοροῖ. π 81} 

Ροϑβίαιιδιη. ῬΡΘΟΙ 51556ΐ) Ψ ΣΟ ΑΠΠαπ10. Οἷνοα, ΠΑΡ 658. ἸΑθΌΣ ΔΓΕ, 

14 δἰσηιἝοανο ἀἰδοοτάϊατη,, δὲ οὐϊπιπὶ ἘΧοο]]οηἑζονιῃ,, το- 

οἵδ βρης Αἰἴτι8. σοποῦῖβ ν ἕν. δ πτιο Ἰρϑαυηοὗ ΠΠΟΩ 6 

ἀἰβοονάϊαηι οἱ 5ιμμ]  ΐο) οὐ} Ὀγἀοβίϑη ον 5, αἱ 8}119 

[ἀηλ1]}1αν 1θτι|5.» δ ΡΠ ΠΟΤ. 



ΑὮ ΑΚΤΕΜΙΏ. 118. 1 χ21 

Ῥ,, Ὧ. 

ἡλκωμένας) διφϊοαέαϑ τετιοιεῖδιι5., ἴθ ατιῖθτι8 νοϑιϊρὶα τιπ-- 

σαϊαμι Βϑονόυτα, ἰοηρσὶ δ0101 βαησαΐϊμο ἃγϊἊο Πουγθηΐοβ 

εἴ πἸσυ]οδηΐοβ, δχϑίοηΐ. 
»" - ν ἃ ᾿ - - . 

συγγενεῖς, τοιγαφοῦν ὅτι. ἂν τούτων πάϑοι) 510 αἰδέϊη σα, 
- - σ Ἀ ’ 

συγγενεῖς. τοιγαροῦν ὅ, τι ἂν τουτῶν πᾶϑοι. σμαρ)ορέθι", φιοί - 

οαπθ ἀοχγιέπν ἰαφογοέ. 
ΕῚ ᾿ τ 3 ΠΕΡῚ ΠΝ ἐπὰν ᾿ ᾿ 

οὺς μὲν; χοσμ.)}) τι ὧν οὖς μὲν Ἰοσ, δαΐ οὖς μὲν γὰῤ --ς-, 
0} » ΕΣ Ἁ 

αυτῆς οἰκοναμ,.) ἀψτη. 

κόσμον γενέσϑαι) κόσμος εὶς Ἰοοὶ νἱάεξαν «110, 1π|715-- 

ἀϊοῖίο, γορσπιηι, ΟΥΌΙ5 οἱ οομπάϊ!ϊο φπδορπμπειθ, 1 4π8 

ῬτῸ 810 απίβαιιθ ψουδαίπν ἀΥΡισίο, δισαϊποθνι: πίθοσπο 
- “ 5 - 

Ἰεσοπάτιπι ο8586 ἐφ᾽ ἑαυτοῦ κόσμον γενήσεσθαι. γοοτιίπυ  ἐρεὲ 

χιόνι ην 6586 δοίξ ἰδὲ ργορ γι. 

διαφϑείρειν) ργαοέεγᾳιεαγη, φιεοο αὐργυίοοθέ ρεγίξιγος ἡρϑδὲ 

505 ποορδδαγίοσ. μος 46 σϑμοῦθ ἀϊἸοίίοηῖβ Ἔροσο ὙἹῈ 

ἀοοι δά “ΓΠποπιαᾶ Μαριβίν. ν. γεννᾷ Ὁ. 187. 864. διιοΐο- 

ψιπὶ νοίσστι Ππἢ}π8 6ὸ οὐοῦγι 5 πε αν ποβίσο Δνἕοι-- 

ἄοντο. 1 βδιιργα 15 ἢμπθ Θαρ 115 24, τοῖς δὲ λοιποῖς μῖσος 

ἐργάζεται οἱ δἰσπίγοαΐ οὐΐα οτοπέμγας 6656. οοηΐ, Ῥ. 20. 31. ΦΥ͂ Ὁ 

9 εἰ ΠΡ. “ὁ (ἐς σάρ.. 48. τς 952: δὰρ- 45. Ὁ: ἀντ: 68}, 50. 

Ῥ- δῆς τό. ὅδ. ἅ9.. ὉδΡ. .58.. Ρ.. 51. 55. δᾶ. ΘΟ: Ῥ΄, 50. 

Ἐπ. 21: οἰ 75. Ὃ-: 907. 72. 7ῦς 

Ὡς 560: 

ἔχει δὲ ὧδε) 5011. τὸ πρᾶγμα, γΕ] καὶ πραγματεία, τεϊ, 

4π04 ρυδδοθεϑιῖ, ἡ κρίσις, 

τοὺς πρεσβυτέρους σημ.) τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τὰς πρεσβυ- 

τέρας σημ. 

ἔτι δὲ καὶ οἱ ὁδ.) καὶ ἀο]οπάτιηι. 

χρ. οἵ τινες) αὐτὶ εἴ τινες Ιοσ. διιὶ οἷς τινες. 

δ᾽ δὲ εἰδήσεται, τίνα οἱ δδ. σημ.) ἴ. ὃ δὲ εἰρήσεται, τίνα τίνες 

οἱ ὀδόντες σημαίνουσιν. 

ἢ πολλὰ ἐφάπαξ) ἔ, ἢ πολλοῖς ἐφ. 
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πορίσας) τιη οι πο οχίτιϑα οἱ οομπηραγαία ροοιηἶα, 189-- 

ἄο ἀὔβδαιιο [δοίπιγα ΤΟΙ [ἀλη 118}18, 

Ῥ. 5.1} 

ἀποδόμενος) «εγιεῖοπ εἶ 5τεφροἰϊροί 6 αἰογτεοίϊοα. 

οὐδὲν ἐῶσι πρᾶξαι διὰ λόγου.) πιΐλιίζ δζγεεεγέ ροηλοονδ δο-- 

71ω))ν, ζιέαθ 2ὲ7) δογηποιε)ν σοι μέ τοΐ ρον τε έ7". 

περιγράφουσι) οἱγοιηϑογὀιπέ, 1ὰ οδὲ Τπροάϊππί, 1π-- 

δυο ρα ηἙ, ᾿ποιάππι!, ΡΥΟΡΥΤ Οβδιθτι5. ΘοΥ ἢ ΟΡ δίῃ, 

ἐπέ τε τῶν ἐῤῥωμένων ---’ ἔχουσι τί. ἔτι τοῖς νοσοῦσι) {. 

ταῦτα ἐπί τε τῶν ἐῤῥωμένων καὶ ἱλευϑέρων, καὶ μη ἐμπήρων: ἔχου- 

σί τι κράτος. τοῖς δὲ νοσοῦσι --- χες, ψιαὸ αὐτο οἰξλέμειις, 

ταἰοΐ οἷο ἠογγοάγεδιι5 ῥοηε ταζοπίζι5., οὐ ἐθογίδ, δὲ οον- 

)ογ" 6 πον» γε 28, «τεξ ἢ δος, 81. 61|18 ἐμπόρων ἱπιοτὶ να], 

αν ἰπγᾶ ἐμπόροις δὲ ταχέως ---: ποθ. ψαϊθ τορίρμαβο, 

οἱ οΥἿ  βἷο ᾿εσοπάνμῃ: καὶ μὴ ἔμπορον ἐχόντων τι ἰσχυρά ἐστι. 

λαὸς οὐίίμοπέ οἷα δοπο ταἰεπέϊῥιι5 οὐ ἐογῖς οὐ πὲλδ ἀα-- 
ὅ 5 . . Ξ- Α -» 

δοηέϊῥιι5. ἐν τιοροίζαίίοπιο οοἰοοσφέιη, τοῖς δὲ νοσοῦσι, 

ἀνίσταται) ἀνίστανται. 

ψὰρ οὐ διδοὺς ἀναφορὰν) οὐ γὰρ διδοὺς (στ) απ] ἄλλῳ) 

ἀναφορῶν. 101, Εγι27ην «εἰαπ8 αἰμὰ σεγδιέέν τοἰ με οαριἐ6 δι, 

ΒΟΥ ἀαραπὶ που 8. σοΥ απ Ραγίοιῃ ἐἰ6. απιαοδίῃ 50, πᾶς 

γΏΟΓ065 ἀναφορὰ γοζαίπγν ἀιοοθ αν. 5ιπλ116. απ ΘΟ. ΡΥ 111 

οΥαϊίομθ Π)εῃηοβϑίμθη 8. οομσα ἸΝΙΟοϑσ αἴπι εὐ Αὐο  Πτιβίτιη, 

ἈΡῚ ΔΥοΙμτιϑῖ 8. ἃ ΒΕ ν 18. ΠΙΘΒΒΟΥ θτι5. ἀἸΟἸτπτ ῬοομπΙαπι δ0- 

φορί556. τιβι [α π|8. ἰδηηθη δὲ ἀποφορά, ν. Τόσο. 1,δοτί. 

ΜΗ. 109. ἴκ ΟἸοαμιθ Ρ. 475, 19. οἱ πῆρα Ῥ. 181. οὯ}. 

4ι, 1. 

τρεῷ, πάντως ἔσται) πάντως, αὖδῳμο ἀἄμὗϊο. 

ΒΡ 90: 

ἀναφύεσϑαι) ἀναφῦσαι χα ]]6 πὶ. ἀπιαπιν8. συσαΐίο ατιὸ- 

απο πὸ π᾿ ῬΡΟΣϑι8 πλεΐᾶ. 
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ἐπειδὴ) 1. ἐπεὶ δὲ, οἰπαο ογῸ οἰέαπιυ ἀοίζοη δ φιεὶοίεπι; 

τοὶ οριἠοὶλ 7γΐθιιδ., δἰφτιγοαΐ. 

τῇ) 1. τὰ. δὰ, ζιίεαθ 86) ΠΙΟΤῚΘ ,εγαφὲ βδοἰογιέ. 

στόμ: πίπτουσα) στ. ἐκπίπτουσα νοὶ προεκπίπτουσα. 

Ῥυῦ. 
φεῖν - 

τ. μ. διὰ φωνῆς ἐργαφομένοις σχολὴν π, λ. καὶ γλ.) φιεὶ ἡιεαθ-- 

δίμη ἰζισα γαοίμπί, ἤὶδ Ππϑτα γερίαϑ οἶγοα αοοίγωαϑ 

οι, «ἰοοεηϊεἶλ οαπογοίἑαίίοτιοην ιαύτε!. ἀπιονιῖ 1ρ515. Πηδτια ἃ 

οοηβδιοὶο ἀοοεπαι. ΒΗ ΠΟΤ. 
ν “ . ν᾽ 

᾿Αταλεὺς) ᾿Ατταλεὺς. Α(ΙΑ]14, πὐθ8 ῬΙδιαἴδο, οΥἰαπιάτι8. 
,ὔ γΡ Α . 

αἰ α κνικομήδεια Πί πικομηδεὺς, [ἃ ἃ ᾿Αττάλεια, ᾿Ατταλεὺς, ΠΟΙ 

ῬΑτταλιεύς. 

ὰ Η κ λ 
ὃς καὶ μετὰ ---Ἰ 1. κ (11) κι μ. 

διὰ τὸ αἷμα --ο εἰ ἣν γῆν) ἅτις) διὰ τὸ, τὸ αἷ, ( εἰς τὴν γῆν) ἥτις ὦῷ2 Τὸ) τὸ αἰμᾶ; Τοῦ- 

» - ᾿ ᾿ ῃ β « : Ἂ 
τέστιν ἕαυτον, εἰς τὴν γην ἰέναι; ἥτις ---᾿ ψεία δαπϑιεῖδ, λος 

δοί, ἐρδοπιοί, ἐπ ἐεγγαπν αὐεαξ, ψιᾶθ 68ὲ οπυπέμην μαΐγξα. 

μ051 ἀπόδημος νἹἀοὶαν τοῦτο τὸ ὕναρ ἰδὼν ἄσο550, 

Σ ΄ Ξ 
ἐνεστώτων) ᾽ αἜ 86) Ύ{1711. 

-" «ἄ Ἁ . : - . 

--- ἀποκριϑέντα τα ἐνοχλεῖ, τῷ δὲ --- φιιὲ “Ἐ7Ὸ 8: ζιγέὰ 

ἐπί, τα ]ὰ πτροίπν πϑορββιία!θ, πὰ }]0 δηριτα ΠΠΟΟΓΌΤΘ. 

1} 54; 

πλείστους ἱεροὺς ---- πλείους ἱ, ῬΊΠΓ 65. Ὑ|115. Τπιο 5. 5ΔΟΥῸ5 

ΟἹοι ΠΤ 1. 

πρὸς γὰρ τὸ) 1. π, γ. τῷ, ῬῸΡ κεφαλᾶς 5] σηϊποαὶ οαρέξᾳᾷ 

γοεπογῖβ, πὸ πὸ8 ΘαΡ  α11ἃ 50] Θπλιι8 ΔΡΌΕΙ]αγ 6. ν. ο. 1ὅ. 

οἱ 25. (ἀἤ6 βοαιππιηθιν καὶ οὐσίαν περιβαλέσθαι πολλὴν 5ιιηξ 

γεῖπ ἹΠονα. ΟΧΡΟΒΙΠΟ πολλὰς κτήσασϑαι κεφαλᾶς. 

εἰκόνα) δὲν πεαΐμηεηι. ἀαϊα 5:1 1168. 51Ππ| Ῥαγοη 018. 

προςωπον) ρεγϑοπάηι, πος οδί, δοργιΐχοηι, 510. βιιρτα Ὁ. 

47. πρεσβύτερα οἵ νεώτερα πρόφτωπα. ψυ]ΡΆΥ] Ἰοφαθμαϊ τποίο 

Ῥογβοηείς οἵ δι] οία νΟΟα 9 ΘΦΙΘΒΑΙ͂Β, 
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ἐσπουδασμένον) ομδ πιᾶρπο δίπαίίο ἀογίψηθ εἰϊἐἐοογιξα, 

δῖρδ τὴξ σοη ρα Θέ), δῖρο τέ οομδογροίϊι7", {πυτ᾿ οἐἐαέμ, 

Ῥ. 55. 

ὄντα) 1. ὅν τι, αἰϊψιεί, φιοά δέ ἀπιίθ δὲ ϑδοίϊοϊέο 

εἰϑέοο ζέισην, αὐἰαμηαίιι οέ ρέατιθ ποοϑϑϑαγέϊην δ ρεοίαεϊ. 

δὶς ταῦτα) δὶς ταὐτῷ. ῥις φαείρπν ἐρϑβα. 

ἐρανάρχαις) καὶ ἐρανάρχαις. 
τὺ Ἢ Ε , 

τοῖς δὲ λοιποῖς) διιρανιϊ δούλοις, 

--- πολλοὺ δὲ --- ἐπράϑηταν) 4111 ΒΟΥΨΙ, Ὑ150 ΠοΟ 1π- 

Βοῃηΐο, πο δάεδρίϊ σμὲ ἀβογξαίομμ, δε αἰτππ ΠΘΙΊΤΙΠΙ. 

γΉγ515 ὙΘΠΟΠῚ χηπίονπηΐ! ἐοπιϊηπη. Βοππππηοἦο ψοπα τ} 

διιπὶ,, ΠΟ δπΐθη ἸπηροΐΓαυπηΐ ΠΙΡογ αΐοιη. 

τοῦ περινέου) 5υΌ αιαϊ! ὄχλον. ἐφίω, ὃ τοίχαρχος, Ῥγαδίο- 

οἰπι5 τοίχῳ. Ποὺ οϑὶ δου εἰ ζαΐογὲ πᾶνὶ8. ποίαγις “πο πὸ 

ἬΙρα] ἶτι5, οἵ, πὶ εχ οἷπι8 ἹπᾺῈῺ}Ί1010 ᾿μίθ]Πσο, δηΐθ ΘιΠλ 

1ᾶτὶ Βτοικίδοτιδ. 

σώματος εἰς τὴν ν.) σώματος τοῦ εἷς τὴν ν. --- ἐπιβάται 5ιιηὶ 

ῬΥδοΐου παιιίαϑβ οἵ τ ΘΠ}1565 ΤΘΙΙ]ῸΙ ψΘΟίΟΥΘ8. ΟΠΊΠ68, ῬΤΔΟ- 

οἶριιθ γεγο 121}1{65. Ο]45518711. 

Ῥυ θὲ 
Π . . - - 

πράσσειν ὡλλοὴὺ διραθαϊ ΡῬγαθίου ἰ, ἴῃ ἀπὸ 4π|86τε 

ἴδηι ἱθποίαν οσοπρδίτιϑ. 
, : ΤᾺ λὰς : ᾿ 

πρυαγορεύει) ΠΟ ἸΟΟΙ 5Ιση]Ποαῖ: ἐμδοέ, ἐπιρογαέ, ρτο- 

γιαροίαί, 4πὸ 56π8ιι 46 Ἰορσιθιι5. οἵ ρυϑοίουιθιι5. οασἊ 015 

ΨΟΠΙΧΟ τιϑι 580]οῖ. 
Α - . “- 5 

τὴν οἰκείαν) ῬῸΥ εἰ. 5 θαι Π}. γῆν, Ποο οδὲ ραίΐγίαγι. 

ἐπαχϑὴς) διιβρεοίειπι. βοιίθηία ροΐϊπι8 οαγζίσ, ἀοοε-- 

»έμσν, 1 στα. πτιμ ἐπιεικῆςγ ἃ) ἐπαλθῆς, 58 πΠΡ6}. 564 πειι- 

ἔν πη 541 15Γ6 01}. 
4 με, , , 

εἰ δέ τις ἔτι μελήσειε τὴν κεφαλὴν) ἀτιΐ εἰ δέ τις τημελήσειε 

τὴν κεφαλήν») αὶ εἰ δέ τις ἐπιμελήσειε τῆς κεφαλῆς. 



ἌΡΕΙ» ὙΒΕῚ. 155. 

Ἐν πὴ): 

εἰς ἐπὶ τῶν ὦμων) ὡς ἔτι τι ὥμων --- χιαδὲὶ ἤἀμηιογὰ 

«απο σον αἰ θη 76, ρογίμναο, ἐοίογανθ γα οὐ αοογύς 

δὲ πιοίεδσία ψιεθαμπέ. 

εἰ καὶ πεπυκνωμένον ϑριξὶν Ἃἀο]θπάη δι πδοο ψουρα. 

51Π| οἠΐ ΒΟΒοϊ ιν νοσάθα}}. λάσιον, οἱ φαϊάθη πιὰ] 

ὀχαταίιη. ἀποίου δ 01}} δἰ. ἀοάογαι: ἡ καταπεπυκνωμένον 

θριξίν. 

πάσως αἰτίας ἐκτὸς ὄντες) τοὐξἰὲ δὲ ομΐραθ οηυιὲς ὀπρογέοο. 

Φαίνοντο) φαίνοιντο. 

καὶ τοὺς μαζοῦε) οέΐαπν πιιαμπιαξ. πᾶσιν οἵ Φεπας βοϊοιῖ 

ἰπηάογο οἵ ππὰσαιθιι5 δοπάθσο. αὐὔὸ τοβρίοις πιὰ καὶ, 

εἰἑαπι. 

ἱρὸν ὦ ο 

ἔστι δὲ παλαιὰ διαίρεσις ἀληϑῆὴς ἥδ, καὶ σημ. εἴ.) ἔς. ἔστε 

δὲ παλαιὰ διαίρεσις ἀληϑῆς ὅϑε, ἢ σημαίνει ἡ μὲν ὃ. Χ. ἐδξ αεβ- 

θην ψοίμδία ψόζὰ εἰϊνίδίο ἤἄαθο, ἔμνία φιραῦη δέοι οαξ 

εἰοχίγα φιιζάοην "}ΑΤυέ8. 

᾿ς καὶ ἄλλον ---- ἔστι τοῦ ἰδόντος.) ἴσο ΨΕΓΡα ΠΟΙ ἱπνοηῖο 

ἀπ Ἰαΐ!18. καταχρώμενοι, Ποὺ οδϑὲ πιγαχεηστικῶς, οὲ αἤίτο. 

ψιεπφο γετεδ, {ει ην {12 ΘΟ 717 5 ΘΙ ΎΟ)Θ., φ ΡΟ) 7} {140-- 

απ αὖτιιδις (ϑειι ἰγδηβ᾽αίϊοπο ἃ Ῥυὶμσθηΐα οἱ οοπϑιιοία 

58. 515] ΠΟ ΠΠΟΠ6. αὶ Α]18π| ΤΟΙ] ΤΟΥ 61) οὐἰζοίγηϊεδ 6556 αἰῖ-- 

εἰΐτ5 ἀεχίγαπν πεαπίέ. ἰὐέω. ᾿νοδὶ λέγομεν ἀφδοϑὲ ὅτι, 
ΒΕ ἢ γ᾽, Ψ , ᾽ Ν -Ψ ᾿ 
ἐπεὶ μὴ ἄνεω τούτων) ἐπειδὴ ἄνευ τούτων, 

Τὶ ὅδ. 

πλείονας ἔχειν δακτύλους τἀναντία --- ἅττ. ἔχειν.) “πλείονα ᾷ 

ἔχειν δακτύλους οὐ (το οὐχὶ) τἀναντία σημαίνει τῷ δοκοῦντι ἥττονας 

ἔχειν. ἐπδίο ρίμγοα παῦογο οἰὐρίίος οἱδὲ νἱώογί, πεφψιαφιίανὸ 

δώ οοπέγαγίεην δὲ τδέοηι δἐρηυίγοας, ψιία δἐδὲ αἰἰψιιἐς ἐπιδίο 

Ῥαμοίογεβ ἀαύογο τέδεϑ ζεἶέ. ἀτιαπάπαυν ἰἰὰ πόπηι}}1, 808 

1Η1 ορίπίομο διιἃ 815], βδίαξαοσπηί, ν, οἰαίιπι Ροϑί, 
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Ε Ἁ , , - . - . 

οὐ γὰρ παύσεται ἐργαξόμενος) 701} δη170 εἰθογὶ ἐρϑὲ ψιέαα 

δέμ8 οχ ορζγοῖξ δε ἀπέ ποροίέαἐζογιῖα φχεγοίίίο. 

τοιγάρτοι ἐάν τε) 1. τ. ἐ, τι. 
Ξ ἣ . . ᾿ ἃ 
5) ἀυὶ δοκῇ, τι} ἴδῃ, «τς συμβῇ 165. [ΟΥ̓5Ι14η ἢ, ἢ τιδίτιπι 

ἔα} ὁ ἴἰπὸ  ΟΥΌΙ δοκῇ, 580ρ6 1. σοί. πι5115. κ οἴ ἡ ρεγ- 
- " τ τε Ν -“ 

γααϊαιχίαν. ατιοα 51 δι: ἀοἰθμάμμ ὁσιΐ ἡ αηΐα στερεϑήναι. 
Ψ 

Ὧ: 0; 

τὰ σπλάγχνα) , τὰ ἑαυτῶν σπλάγχνα. 

ἐπαγωγθν) ἐπαγωγὴν, δἀοοοβδῖι,, δανθηΐμηι, ἈΡΡΤΟΡΙ- 

ΦῈΔΈΟΠ ΘΙ. 

ἰδόντος καὶ τὸ πνεῦμα) Ῥοβὶ σνεῦμα νἸάοίαν τὴν καρδίαν 

δηλοῦν ἀσο05850. φωία οογ} τἱαοίι7)" ἐοέπεηυν δαὐέἑξιεην σον οἶδ, θὲ 

41717}]}167}} (5επι 111} ΟἿ Τι 5 οὐ νοι θμηοη!  07 Ὲ 5 0 18 πι6 {15} 

οὐ δρὲγίξμτια (ϑ8θτι 581}151111}18. δὲ 5ΠΟΟΟΡ ΠῚ ΔΗ], 1τιΠ} ΟΙ7-- 

ΟἸΠπι5. αἰᾷπὸ Ὑ]σου θη] ν]ΐ86) 6ο7 διοη οαγο. νοὶ ἀθοϑί; 

ἐνταῦϑα εἶναι) τὐϊ γϑοζίίο7. 

υἱὸν) ἵ, φίλον. (ὐοΥ ΠαΙὶτι5. ΡΥ 60 βίον γα 1611. 

χυμϑν) διιβρεοίπμ. ἐῤέώ. γυναῖκα ῬΥΟ γυναῖκας. ῬΟΥΤΥΤΟ καὶ 

ᾳηΐο ἡδονὰς «ἰοἸ οι πη. 

τοὺς δὲ ἄλλους τέκνα.) παι] ὄρχεις ῬΥῸ ἄλλ. 

μένοντα μὲν ταῦτα) ροϑὶ ταῦτα ἀοα556. ντάθίῃν κατὰ χῶ- 

ραν. οἱ ραγίοβ ἤἄσε οῦθβ ἐοοιεην διέ βΟγ πε πύψῖιθ τιαίμεγα-- 

ἤοην οὐἐίπεμέ., οὐριγοαπέ ψιεοψίεθ 768 γηθέδογθδ. 

ἐῤῥωμένα μὲν πάντα ἑκάστῳ ἰδία. διπλούμενα δὲ πάντα) ἐῤῥω- 

μένα μὲν πάντα, ἢ ἕκαστον ἰδία, ἁπλᾶ, (5 αι] 6 ΡΡΟΧΙμΙΟ 

δηλοῖ ἔσεσϑαι τὰ σημαιν μενα) διπλούμενα δὲ πάντα -το λάφο οἦνρδ 

πηέρογε,, δἐρδ δἰμριία δον δὲν ὥσπο ἀαύσνθ, δε μοανιέ, 

ἐῶ, φιέαδ μογἐοπαίμηνέ, δπρέα 7}ῶγη6: αὐ 5ὲ ἐμρέα οοπϑρτοῖ-- 

«ἰἰτ {ία εἰρο οπνα ϑέυμἦ, βδέρθ δέρμα 560 δ ῖηι., Τϑοΐα 

φωξώεγι, οοηϑέϊπεα ; δίοπϊ οαῤιπε οοίοπέα ἀπ ρία. 

τὸν σπερματικὸν ἐπέχει λόγον) φαγείοην τοίην αέψιο γαΐίο-- 

σιϑὴν λαϑεί, φασιν παθεφέ βοσεθμ. ἴθ εϑὶ ῬιΠοάσχη. βιθ1- 
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{ποὺς δαἄοη, ρῥυοάποι δαάομι, ρμαϊχίια ἀθ 86 ρυδοάϊοανὶ 

εὐἰοια. αἴθ ΒΟΙΏ ΘΙ, 

παισὶ τοῖς κα αἷμ, --- γοδδβοὶ σαισὶ γυϑοΐπηιν υἱᾶουϊ, 

5αη Ὁ δαΐι αὐ αι παῖδες μὴ καϑ' αἷμα προφήκοντες,, 501 110 οὲ 

ἀἀορίαι,, νου ηδ, 4τ|1ἃ ΡΥ αδοΟδϑιΐ τέκνοις, π1}1}π|8. εἶτι-- 

διὸ (ὐογμάνῖο δι οι ον, σᾶσε τοάθη! τὰ ἰαίιμα 1ηἴ6χ-- 

φγοίαιοπθ, οἱ ἢ ρα 5. ἀποάθιθ [0 βιιδαθ, 

ὧς) 165. ὃ. ὃ τοῦ παντὸς οἴκου λόγος οδί οἴσπο 14, «πο 

τ ΘΆΡτ]ο τοῦ οἴκου «ΘΙ ΡΥ οἰ τιν, οἱ δά οἶκον ρευίμιοῖ. 

Δ 

ἡγεμ, α. αἰδοίων.) αἰδοῖον ὃν. ρμγορέογοα φιηιοα ρτεεζργιαἴιεν 

τὐγέθ τ ρτδη,;. Οὐ τέσν ρυτοῖρίην δϑέι 

λ. τινὶ φυσικον) φυσικῷ. [ΡΥ οἴδοίπιην οππὶ ὉΠαπιὸ δ η8-- 

ἀπ 86. ΤΑ ΠΟΠο5 τοϑρθοίπι, νοϊαΐ 4}0 ἁποίοστθ, 411 ψοἰτ856 

ἀἀπηόπετο, Μοσουῖιπι ἃΠΠπὰ π1}}}}, 4πᾶπιὶ ν]π σοπογαπά!, 

«ἰὰθ παίπταθ οδί, ϑἱσπϊῆσαρο, {π|ρσα] π86. δοάοπλ πιοὸ 

οπχοπάανιί, οἱ θῬοπῈ σΧΡΟδα1 ἔπ ἸΟΟΏΙ, 

παρέχειν) δα, 4π]διι5. 411 «δ ρίαπὶ ΓῸ8 ασοέ, οἱ πᾶ 

αρρεΐαῖ, ρυάοθεσο Ροβϑὶῖ. δὰ ᾿στίαι ΤΔΙΙΟΙΘ. 51811}0 ἴαοι [4-- 

εἰ θ115. 861 ΟΡ θιι5. οϑὲ ριιφοημάτιι, Ζαρα πἰσι πιάτα τπάϊ561-- 

απ. οὐ ἀρροΐθηΐίαμι Ἱπορῖαθ οἵ οὐρι Π] ίθτι8 δα βίοις, 

--- ἀναγκαῖον τ. κ. -ὐ ῬΑΥ65 νογοπάδο, παίτιρα! ο5. στι]-- 

80 ἀϊοίδο, ᾳιοά αἰ ον οπεΐαη. βοχύσιπι ΘΠΠοῖππὲ, οἱ αᾶ 

10.515. νἱοιημὰθ. σηΐ, ἃ ΟτΥαδοὶθ ἀναγκαῖα μέρη ΔΡΡΟΙ ΔΗ, 

ΠΠΟΠ αι. ἰρ815 δα ντΐδιη ἀσοπάδη) δὲ ργορασαηπάπηι ἔαμι 

ΟΡτΙ5Β. δϑὲ, τῖῦ 115. ΘΆΡΟΡῚ ἀρθῆποὸ βδγοι Πα  πεορβϑιίαίο π6- 

ἀπο; οἱ 4τ14 Ργορίοδα οαγὰ ΠΟΡῚ5. δπηΐ; 610 πε, 

οἃ 5661]Ὸ0 ςο] 6πιιι5. ν. Ἐπι5οὉ. ἘΠοὶ. ἘοΟ!. 8, 12. ν. ὅοθ, 

“ὦ. φαἰέ. “Π͵οσιηίίπαο, αὐθὶ γιιάθπάα ἀρρΡο]απῖτ: τὰ ἄναγ- 

καιότατα μέρη τοῦ σώματος. [π5ϊ]5η1]5 ῥγδοίοσοα ἰοοῖι8. οϑὲ 

πιο Τἀοϊοπ5 ΝΟΒΙΡῚ Ρ. 75. οἱ 7θ. γγδοίοσθα δάϊιπο τηο-- 

ποτα, ᾿6σὶ Ορουίογο πενίᾳ οἱ δουλείφ, οἱ δεσμοῖς, οἱ Ῥά1 10 
Η ᾿ ᾿ δὺς 3 

Ροξί ἐπετιμίᾳ. πὰ ροπάθηβ μὲ ἀαὐΐνι οτπποβ ἃ ΨΌΣΡῸ ἔοικε, 
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«ἀοα τπἰϊῖο ᾿ππῖτιβ ΘαΡ 15. παροίαν; «ποι 81 δτιΐθηι βου 

ψεϑηΐου Ἠ1 δοουβδῖν!, ΠαΟΟβ56. οϑὲ σημαίνει ν 6] δίπτηῖο αι 

οχοὶϊ ἀϊ55ο. ἐπιτιμίαν οἱ ἐπιτίμιον σοῃΓπ 1556. ντὐθῖι (ὐὐΥπδ- 

τῖτιβ, νεγίεπαο σμοίογαηιειέϊ,, ΠΟ δϑὲ τῃϑγοθάομι. αΐ- 

«αἱ ρυϊηθτῦ σπίάθηι, ἐπιτίμιον οδὲ 80 ππππη040 ροόπα,, ἀ6- 

ἰδθ πυϊέτιπι ἀϊνεσβα εϑὶ βι σαι ποδί] ΠΟΥ τη 1]ΠΌΤΤΙΝ 

νοσαρτ]ουτη. ἐπιτιμίας οϑὺ οοη απο Ππομποβία, πᾶ στ 4]1-- 

αἀπὶδ Ῥοπα ἴθμηα σατιάοι, 118. παρ οΣ δὰ ΠοπΌΣοΒ Δ ϑριραπάι, 

δὲ οὐσμπῖα ππτσἶα ΤΙ ΡΠ οΔ6. στ ηα!, Ἰοσάπθ. ΟΥμ πα. 5801 8 

εἱ υγοΐαπα δ δυπᾶϊ, ἀπο 41 δὲ σοῦὶς 4π]5641τι15. ορίϊμηο 

ἴαγε Εἰνὶβ Ποτρϑίτπιβ οδὲ; ΠῸΗ ἄτιμος, σαρτΐθ χα] ητΐτι5. ἐπιτις 

μία ἀξιωμάτων ο5ὲ ἰρσίτπι [4118 Ποτιοδέα σομάϊειο. οππὶ δ6- 

τλἱ αὐ! Πα 016. ΤΠΠΠΟΥ ΤΠ). ΡῈ ΡΠσοΥτ σοημππποία, αἀἸσηϊξα5 

Ῥευβοθὰθ ῬΕΘΠ1Οδ6, ὙΙΓῚ τηδσι βία πὶ σΟΥ 115. διιοίου ἴδ 5. ἡ 

Ῥενσς Αὐτοιηίάογτιβ, ἰά θη Πποποβίτιμη 5 αίτιμ, ῬΡΑΘΟΙΤ  πι-- 

πὸ εἰ βρεοίαΐατη νιΐαθ δουΐομι, οἰ] αἰδῶ Πιος 681 γχονε- 

τϑηϊαη}, 88 γον Πἄδ1η., 580 γα πὶ οἵ ᾿πν 1 1] 6 ἀρΡΡΟΙ]ανὶ 

σἰνοπαϊ ΒΟΥ 61. 

τ. οἷἶκ, ἐπιδιαμεῖναι) (ὐοσιίαν! δ]ϊαπιαπίο ἔτι διαμεῖναι, 

864 πὸπ Ομτι5 εϑί. ἐπὶ 11 ΘΟΠΊΡΟΒΙ 5. 515 Π|Π| 088 ΤοΙΡτΙ5 

Σαϊανττη. ἐπιδιαμένειν, ὨΕΥΙΩΤΘΓΘ φηεοζι6 ἔτι {ΟΤΊ τι 5 Κ7πεάχτεγιε). 

Ζ 

πάντων τὰς κρίσεις π.) ἴ. συμβάντων γε] συμβαινόντων. 

μόνον δὲ πιαλέοι) 5οἶιεηχιιοιο ογαδδὴ δὲ ρίπιτεος γαοίξ, 

νἱάοο ἴὰπΔ ἃ Β σατο οαπάοπι ομηοπ δἰ! η ἃ 5005 

(ὐἀβαιθομὶ ργο]αίαμ [α185886. 

ῬΣ ἈΠ: 

κοινωνοὺς διατείνεται) κ. διατείνει. }ογέογιεϊε. 

ἔτι καὶ πρὸς ἀπελευϑέρους -- πόδας ὄντας.) ἴ, ἔτι δὲ καὶ 

πρὸς ἀπελευϑέρους, ἐπίσης γὰρ τοῖς ποσὶν ὑπηρετεῖ, (5.11. τὼ γόνα- 

τα)) καὶ οὖν διατείνει εἰς τοὺς πόδας ὄντας. πάπι φόπια,, ρατγί-- 

6 μέ ρεάεβ, δοτρογὲ 7απιιέαπέι, εὐ μογέοπείμτιἑ οΥϑῸ 

«ὦ μίος, ψιὲ ἔοοο ρεείμιγτν, διετιέ,, ΘΟ οδὲ βου τ Ο5. 

καὶ 
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καὶ παντὶ μισϑῷ τούτους τρέφ.) καὶ παντὶ μισθωτοὺς τρέφ. 

δἰ ΟἹ ἹΠ ΟΥ̓ΟΕΙ 705. αἰξμέϊ. ΝΊΔΟΥῚ Ῥυοΐ δι ΟΕ Τα πὶ 1 ΟΡ ΡῸ8 

ρο 11 δι Παθιι 55. 

πλι γὙ. ποσὶ) μἴο ποῃ διπΐ| ροο8 Πουηΐμπτι, 5ο νεἷο- 

Τα. νἱ. ΘΟ Ἴ ποβαιν, Τ᾽. Π]. Ρ. 848. ν. 2065. πᾶπι 

511οἴ65. ψοηΐοΟβ. ἸἸΘΟΘ886. ἐδ 60. θ]πΡΙθιι5. ψ6}185. ΘΟ]Προγρο, 

αὸ πλασὶβ 11 φιυϊοβοιηΐ. 

προςέρχωνται.) τη ]] 6} προέρχωνται, 

μόνους βαστάζειν) βαστάξειν [ογῖο τοοίο Παροῖ. δὲ δηΐμη 

5 ΒΙΗῚ (ΘΟ, 511} ΠΟΥ ΟΥΘ,, ᾿ΡγαΡ 6, 1δοίάτο, ᾿ίαατιθ ποτα 

βαστάξειν πόδας μοΐεδέ 5ἰ σα ἤοανο,, ροδοβ. ἈΠ Πουπαίττη [ΟΠ } 6 Ὸ 

ἐὲ ἀοιηϊονθ. (Οὐρίαν! ἰαθλθπη ἃ] απαπάο βατάξειν, ογαςΐ, 

δολγοίέομ. ἃ βάω, βατός. «αὐτὶ βασσάδειν, οοάἄοηϊ βοηβι. 864 

ψΘΡΘΟΥ, πὶ νοῦθα πᾶθο 1άἄθο χλι}{15 ἀρ ποεαπε, «πιο πο- 

ὙΊ 5ἰπὲ ΘΟμλμλα 115, οἱ Τουβιΐαπ ππβρίαμι δχϑίεμί. 
Ι 

Θι θη δὴ 

ὄνειρον πανοῦργος) ὄνειρον. οὐκ ὧν πανοῦργος, οἱ 1ᾶ 4αοαῖιθ 

τ 11} ΤΠ] ΡΓ 658. Πθβοὶο ἐπὶ 510 1. ΑἸά ηᾶ 51}. 

διαφ3. ὑπαρχόντων) ὃ. τῶν ὑπαρχόντων. 5ιιδρδοίτια. ΠΑΡ 

Αἰϊαπαπο ναὶ μὴν καί, 5810. τιδι αἰ πι5. δϑὶ καὶ μὴν καί, ΨΘΥΤΠ 

εἵ νυ]σαΐαο ΘΧθ 014 Ὀγοβίδηϊ. 

ἁρπάζουσι τὰ σκέλη) ὧρπ. τι σκ. οδὲ ογασμπν σΟΥΤρ676, 

Τοβίιπαρο,, σο]ου δὺς ΟἸΤΤΟΥΘ. ΠῸ58 “ποητϊο ἀϊοῖπητι5. (6 ργο- 

Ῥοναηῖο: 67 ἐμμέ αἷδ τρόμπ, 67) απ Λοίδϑουν ἀολέοπ δεέϊπαο. 

ψΕ] εἴα: ἐγ ἐάτ ἢ ερῖθ εὖ αλλ ζθεγ αἷο Κολέεη, 

ἀ. καλοῦσιν ἴδ.) ἀρίϊτι8 ο5ϑοὶ λέγουσιν τι νομίζουσιν. 

ἐκ τοῦ ὄντος) 501]. μεγάλου. 

Ῥ, 44, 

ἀνδρείαν μεταβάλλει φύσιν) ἀ. μεταβαλεῖ Φ, 

δούλῳ δὲ τὸ ὄναρ πλ.) ἀπὶ δούλῃ δὲ Ἰοροπάπηι, ἀπ δούλω 

δὲ σώματι. παι ἀθ ἀπο Πα ΒΟΥ ΠΟ οἵ, ποὴ ὃ β6ῦτο. Ρᾶ1}}19 

Ῥοβὲ ῥσὸ ὁ ροβὶ ἑταίρα 1ὸσ. ἡ. πᾶ τοδὶ «ἃ Δ ΠΟ} 18]. 

Ϊ 
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παύσ. κινουμένη τι π.)} ἵ, γαμουμένη. ἐϊΐα τἜ’Ὸ., ροδέ ἐδο-- 

ἐΐηιθ ἐγείξειγυ ἡυα τ ἰτ)ολεζέην., εἰδδέπεξ ΟΟ) ΡΟ) 86. φιαεδίμηι, 7 - 

6676. ἸῃϊΕΥΡΥ 65. ὙἹ]οϑιπι ψΟσαθΠ] πὶ ΩΪαπο ὈΓαθίου 11. ΤΟΥ -- 

βιίαιν {πὰ ἀοϊοπά πη ρῥεϊαϊαξ, τὶ οἱτοβῖιηι, ἀπ ἀποά εἶπι5 

οὐποπήδπαιϊ ταί! 6} πΘϑβοΟΙσ οἷ. 

εἰκόνες τῶν ἐλευθέρων ἀ.)} αἰΐο τὶ Ροϑὲ τ, ἔλευϑ, ντάοιλιν 

μόνων ἄδφο550. 

τ οος 

᾿ » - Ἁ 

ὕπερβαλλ. καλὸν --α εὐπρεπή ----Ἰ ατιΐ καλὸν ἀοἸθηάπιμι, τι 

εὐπρεπῃ. 
Ὰ Σὰ: , εἰ » - 

ἢ μὴ ἰσχύειν) ἢ. νευρὰ Ῥάγιιαι ἃ ο5!, {τπ|Π| ῬΓῸ 568ο- 

110, ἃπὶ ναριαπίο Ἰθοίοπμθ νΟΡΡῚΙ παραλελύσϑαι ΙΔ ΡΟΔΠΙ. 

ἀπραγίαν) ΠΟ Π18]6 οδί ἰουτηᾶ ἀπραγία γ ἸΠΣ1Ὲα [Π|7 6111} 
Ἴ ᾿ - - - " 

εὐπραγίαν, 5016 ἰδηθη, τ᾿ πος “τ θη σοιηροβιίο, ξ Ρο- 

ἀϊπι|8, 4πᾶπι γ,) ΟΡπερα, νι. ἰδμιθπα Ὁ. ὃ9. δογιαξιδ., ἔϊ1-- 

εὔἥοαοες πιοίζέϊογο8. 

32 , 3 - .Ὶ , : . 

ἐπιτυγχάνοντι μὲν ἀγ.. δυξεθγες --- ματαιοπονίᾳ -} 8510 σ1- 

ἀεῖαν ἀϊδιπσποπάππν οἱ 16. 0556: ἐσιτυγχάνοντε μὲν, ἀγα- 
᾿ 7ὔ ͵ “ 

ϑὸν, δυξεργὲς δὲ, καὶ μόγις ἐπιτυγχάνει, ἀποτυγχάνοντι δὲ, πρὸς τῇ 

ματαιοπονίᾳ ---α δἰ φιϊίίεην ρμειγοῖαέ, ἐὰ δόοπιην ΕἸ ΘΙ Έ1471} 

οἰρηϊοας, αἰΐαπιοιν εἴ θοίμ εἰς )οίέομι, εἰ ἀο97.6. Θοπϑθαιρεη-- 

εἰτεηι. αἱ 8. 7ρηιιδίγοϑέτεν ιε77γν 8111|5 οί, πον δοίην τᾷ-: 

χιάπν ἐπδιιθέ Ορογαη, φιιίωφιεεί ἐαιείονν ἐπδέδέμαξ, δε 

δίζαγν ργαθέογοα γέδιεβ δέ δέθιίοβ δ ἐὺ 7δγοί. 
ΞΩ ΄ ἶ ; ΒΞ 
ἐξαμβλώματα) απΐε ἐξαμβλ, ἀο6586. νΙάοίτιν τὸ δὲ σπείρε- 

Ξ- τε ΕΣ ΄ 
σϑαι δοκεῖν, γυναιξὶ μὲν ἐξαμβλώματα. 

τὰ δὲ σπέρματα) ρτο δὲ 1. γάρ. 

Ῥι 0. : 

κ ᾿Ὶ ᾿ “ . » - 

κοῖτὰ μὲν τον τοιοῦτον) Ἄ ἈΚ, 2. Τι' Ὁ Τοιουτῦν. 

εἰς ἐκεῖνο --Ἶ γϑοίθ δ} ΤἸαίλπτι5 ἸΠΓΟΥΡΥ ΘΒ, ΡΟΡΒΡΙ-: 

οὐ α 15 σναϊία : 7 ἐα ἔρδα ,ίεγὲ δοίθη. 



ἈΤᾺ ἈΠ ΕΜ). ΡΒ. 1. 1) 

-- καϑορμίξζωνται καλῶς, ν ἀναγ. ---Ἰ οἱ φιώΐοηε ᾧθηθ 

“γοοίδψο μού ργόϑμοῦδ ἐπ ρορέμν" ἀρροδαμέ, απ ἐγαπ- 

φιρίέέο ἡιαγὲ ὁ ρογέι δοίραηιέ, ἐώ πὸ πυθέμ5 ρηαθδοιια ἐδη-- 

μεοίαίἐα πποψαην ἀρραγραΐ, ἀγαθὸν, {πῆ ἀεῖ ὀογειίν ἐσέ, 

οὐκ ἄνευ τινὸς μέντοι φόβου, πο) ἐαγινοῖν αὐδῴμθ ογιγῖ γηοίτι. 

σκυτεύειν) Βι οσ δὰ οαϊσδοναν οἱ Ἰογονιι πὶ βοουΘΟγ πα 

ἀθεγα. ιϑολιμϑέθ) πεηαΐ  ἔζθηιε}". 

ἐπεὶ κ᾿ τ΄ κρ.} ρο»γὸο “ιοζιέδ. ἐπεὶ ῬΥῸ ἔπειτα βᾶορο οο- 

ΘΟΥΥῚΙ. 

ὑποκείμενα) {τ} ΔἸΤ τιαλχ0 5ιι5ροοίτι, οἵ νἀ δίτι 16 ς. 

6580 ὑπόκενα τῶν ἰῶν, ᾿γΟρίου ᾿παη α! 65, [ΓᾺ]]Δοῖα5., ΟΠ τοῖοι 

ΘΟ], ΦΕ1]) 15. πη θ ἴα} ]α ἘΠη5Ὶ βοΐ! ἃ) ΠΟΘ᾽ ΟΡ 8 : 

4108. ΘΟ 5 ̓πθ10 ἀονὸ ρμλφηρεσέε ΡΟ] ] θα . ἰᾶπι νΟΤῸ 

ἨΟΠ ἐπ ὑποκείμενα ,) 584 1 ἐῶν νἰϊπιπὶ Ἰαίονο ρυίο,, οἱ Ἰορὶ 

ΟΡΟΥίονα τὰ ὑποκείμενα τῶν ὠνίων. ργΌρίεν" πιθοῦ 065 βδιερροοσίξἑ- 

ἐΐαβ., αὐἰμέϊογαΐξαδ. 

ὑποπεπλεγμένους ὅρμου) ὑποπετλ. ὅ, ϑτιΐ ἰοΥά 165. διτεὶ 

ΕΣ ΔΠΠ1 15. ΤΟΥ ΠΡ τι5. 60. ἀγ Ποὺ. δοήτιο ἄο]ο ραγαΐ, τπιί 

ΛΠ} ἀ]1 ΟΧ ἀπ 0 ΠΠρΡΟθο [δοῖ] 50 Δ}118. Οχ ἀτιτῸ 

ῬΤΟΡΟ ἴδοι 5. ἰαϊθαπί. πᾶπὸ ἔγαιιάθμι βρη οὶ ῬΥδοροβίἑιο 

ὑπό. ὑποπλέκειν οἸα1 ἱπιρ] δοΐονο εἰ δ πιΐϑοοῦο ῬΥΌΡὸ ΔΠΠ4π|4, 

γ 1 } ΠΠν 6, ΒΘΟΠΙΟΥῚ5. ᾿Π δἰ θυ ἴδο, 

πυξογραφεῖν) ντἀοίτ)» 6556. θΈ ΧΟαΒ. αἴ] 885 Ρίπρονο , 6] 

ΘΟΙΟΥΊθτι5. {ΠΠΊποΡῸ, οοαπο ἴποο [οΐο,. δὰ5. πηρυπἀθπεθι5 

Θπιουθιι5. ΡγῸ ἜΡΌΥ 615 ΟΡ ονο. 

περιβοήσεις) οίγερίίμ5. δὲ ἐμεηιμἐέτε5., ἃ αι ἀπτῈ8. οΡ--᾿ 

τυαπεπτηίτι}". 

ἐ. τὰ ὑποδείγματα) ἔ. ταῦτα τὰ ὑποδ. 

ὑποστάσεις) τὰ οϑὲ φύσεις. 

ἐργαλοίων) ἐργαλείων. 

Ῥ πὶ 
Ὰ » . . 
ἢ τὴν εὐθεῖαν δείκνυσι!) Ἡ. νευρὰ ντάθππιν 50 ΠΟ] πη ὙΘΥ -- 

ὈΪ ἀπευϑύνει 6550. 

1. 
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Ὁ Ἁ Ε ᾿ ᾿ ᾽ 

ἀγαϑὸν, τὶ γὰρ. --- ἐσόμενον προαγ.) ἔ. ἀγαθόν, ἀγαθὸν τι 
Α ᾿ , Ἀ ς. ’ “' 95} . Κ 

γᾶργ) μετὰ πόνου δὲ χαὶ Φόβον τῷ ἰδόντι ἐσόμενον. προαγ, 

» 3 . Ἃ - 
ἐν δούλῳ) { θοπὸ Ππάᾶροῖ, βίο τὶ βιραιπάιαί ιν ὧν, ἦι 

50.700 οχίδίοηδ, π. 6. βεῦνιθι 60. δἤιηΐθ5ο. νιοΐαν Ἰόοτι5 
- Ω Ν ᾽ ω 4 ΓΡΊΣΙΑ " 
ἀϊα σοπδί ἐποπάτι5: οὐδεὶς γὰρ ἐν δούλῳ (1ἀ οδὲ ἐν δούλου τάξει, 

ἐν τῇ δουλεία) ἑλληνικὰ (σι θαι] γράμματα) διδάσκεται, 7160 

δπῖττι., δορν ἐξ οὐποιέμδ., αἰοορέμ" ἐζέεγαϑ Θ᾽ αθοα8. 
ς -" 7 5 ἐ {: . ᾿ ., 1 

ἑκτικῶς) δομίθ᾽ οἱ ὀχρεώϊο, τἰὖ [ἀοϊαηΐ, (τ1 Ἰοισο 

τιδιι ἰοσοηάι!, οἷπ5. ταὶ μαθιίπιηι, ἕξιν, 5101 δου ϑν οὐ Πἴ. 

κακῶς ἐν βαρβάροις ἀπαλλ.) αείρον δι 7ογέμτια ἐν δαγανγ ἐδ 

25:7) 147; εἰ εἰαπιπα αὖ ἰρδ δ ἀοοορίτεγεν 6586. 

ἐφηβεύειν -ττ μόνοις ἐλευϑέροις) ἐφ. ---ο μ. τοῖς ἐλευϑ. ἐφηβεύ- 

εἰν ααΐοη ᾿ἴὸὺ ἸΟΟΙ βισα ἶοα!., οα Ομ Π]ἃ ἀσογο, πιὰ ἄρτι - 

ἀπ: ἃ Ἔρ]οθὶς, δαδοιηάαο δι θῖσ6. οὐπηϊα, οἱ ἀἰβάοια ὅρα 

ἀπ 1 115. ΟἹ 115... τιὖ ἸΠΒΟΡΙΡῚ πα ΠΡ τιπι ΟΡΠΟΡοΓι., 8ἀ0-- 

ΟἸΡΟΥΘ γᾶ ἃ ΤΟΡΌΏΒ]Οα, ο586 1ῃ δπιοίοντ το ΟΡ] ΟΡ ΟΪ 

8011 ΘῪ ΠῚ ΠΔΒΊ ΤΟΝ, συ ηᾶϑια ΠΡΟ πο παν, ἉΡΊΠΟΛ ΘΧΟΥ- 

ΟἾ115. ΡΠ] 1015. πο ο5856., Θ᾽ ΓΩΙὰ 51ιὰἃ Ἡ]ΟΠϑ γα. 6, ΨΙΒΙ]Π1ὰ5 

Οἶν6, οἱ πᾶ ἅ11ὰ δαπί ρον τι. 

θ᾿ δὲ 

χλαμύδι) μοοῖ πος τἰάοίιν περιστρέφεσϑαι ἄροβδο, 

ἀργήν μη εἶναι ---- } Ρ0Ὸ μη βοπίομια. ΘΌΒΟΙ τότε, φερε 

ἔτιη., 81 ἀοχίγα Ἰπνοϊείη οἰ νθ εἰ σομδίγιοία οϑι, π6- 

ψμ26 Ορόγα 907,6, τόθ «οο δοιαὶ ροξοθέ, αὐτο ἃ} ογα- 

ἀϊοπο 6550. ποάπη. 

χρόνον. πρὸς τὸν τόπον) [. χρόνον, ὃν πρὸς τ. τ. ---ο ΕἸΧῚ 

δυιίθιη «ὦ ἔομθι5., τοϑρθοῖι πα 110 δ Ἰοηρίι5, {πὸ 6Ρ}16- 

ὶ σομάτεϊοιοιὰ. δυίϑὰ Οὔ Ι ΠΟ ἀμ Πρ] ο51, ἀπ 10Ὶ᾽ Ἰοοο- 

ΠῚ, ΤΌ Ατἐοπη οΥ 5. πὸ5. ΠΡ’ Ὸ5. οχαιαθαΐ. 1101 Ἰοσουτηι 

ΑΠ1π|6. τ05. ΟΡ ΟΡ  οἷτοα Θρμορο5, τἀ Βιοππι. Πίος, 

ΑἸῚΡῚ ἀγιοπα πὴ. ΟΡ θρογίαν ἀππἰὰ οΡίρθαί. αάτι6 σάλα 

φτ]νδίονιμη οἱ ορίβοιπη ἀποα τορι. Ἱπορίϊαθ 511 ἀππ|ᾶ6- 



ἈΘΑΝΙΗΒ Ἐ κ᾽ 
ΐ ᾿ 

δι. ΟΥἿ θῬὰν γαϊοαΐ ΦρΠοα!τι5, απᾶθ᾽ 510. οπΐπιδαθο Ιθ00 

ῬΤΟΡΥΙὰ οϑὶ. 

ἐπάγει) ἐπανάγει, γσμοϊέ. 

“πρὸ μὲν ἐκκρίσεως) πρὸ τῆς ἐκκρ, αἸνίο γολοοίζοχιοθην, τι 1πι-- 

ἄϊοοσ. ἀρι Ἰξοιηαηο5. ΤΈΙΟΙΟ ἔπι", Ἰιῦς οἱ ἀοϊοοίπ5. 6οὸ- 

σαθὶ Πα θαίι, 118 4πόοάιιο ΔΕ} οἰ σ τι. πα 1101. Ο}1168; 

4 ποιαΐπα διὰ ῬΤΟΠ ΙΟγ Ομ. Δα οον απάπι) Δάματ10- 

Ῥαμέῖτι". 

ἡλικίαν) 081 Πιοὸς ἀοοϑί ὄντι νο] ὄντος. 

σαλαιστῇ δὲ καὶ ἀϑλοῦντι) [. πάλ. ὃ. καὶ ἀϑλητῇ τὰ περισ- 

δικὰ ἀϑλ, ῬιΡῊ} αὐίοι οὗ ταυίνουβο αἰ πἰοῖαο οπί ατι6 Π6Υ1Ο- 

ἄϊοα. οονγίαμιπα. ἀοοουία 1, οἱ οχ 60. 4πδοβίπιηι ΤΔΟΊΟΜΤΙ, 

ὉΠ ῬΡῸΓ Ἰοΐαϑ. ΤΟσΊΟΠ65. Οἰσοι]οίπν", οἱ 11. πΠ Δ ΧῚΠ15. 41 τι5- 

4π6 τιρὶθιι5. οουῖοὶ 1π Πα 185., 5 ΡΠ ΠΠΟΑῚ δτμν 5010. ψΘΗΪΤΙ-- 

ὙτΠ ο556., ΘΟΡΓΑΏΠ16. 14} ΡΟΡΔΟΙΟ, ἀπὶ 81 58} (οι ϑεν Ὁ 

αὐνοιϊαΐ, ἰαπιοι πὸ Δγη βδιπη τὶ δα οογίαπάτμμ. εἰ δὲ 

καταλάβοι, τὸ μη ἀγωνίσασϑαι. ἴτὰ οδὲ 45. ΠΡΌ ΘΠ ΔΊ. 

τροχὸν ἐλαύνειν) (ὁ τροχηλασίᾳ οἱ κρικηλασίᾳ Ῥοϑῖ ΠΊΠ]ΓῸ5 

ΑἸ1Ο5. ΠΊΡΟΥ οσὶς {ΠΠπιδίσ]8. Οὐμο8. (6 Ἁγ ]τ5 1 815. Μο- 

ΤΠ] ΟΣ 15. Δ 16 π18 ΤΠ, 1. 

ἀπεράντους) ἱπιι 165. 4τιὰθ ΟΡΟΓ 6 ργοίτιμ ποι ἴδοι, 

τπᾶθ ἨΠ τοάϊς, ἅπᾶὸ δὰ πέρας ποὺ ἀποιπέ. οδὲ δαὶθη} 

ΤΟΥΤΙΠΙ σΟΥΓΘΠ ΑΥΤΙΠῚ ΟΠ ΠῚ τ π|ὰ σοι Πποα, π{111{88, 

Οὐἶτι5. 5606 δἴτπιο οπριάϊπο 4π| ἀσιϊ, ΟΡΌΓΑΠῚ ΟΠΙΠΘΠῚ 111-- 

δι}. 

ἀρτὴῆρες) ἁλτῆρες Ἰορομάπιη 6588, ἴδπὶ ΟὔΒουν αν ἩΐΞ 

δαΤεῖτι5. Τρδαπιοπεϊ 5. Π1Π}1} οϑὲ 1 ΠΠΡΥῚ8. σνΡΆθο 18. Ῥογηλα- 

ἰἰοπο Ποσαρ. Δ οἱ ρ, ἀτ1ἃ8. ΡΤομΐδοιο Παροπί ΠΟΥῚ 

Οτδοοῖ. ᾿ 
Ῥω ρας 

παρασκευαὶ χειρῶν) ΟΧΟΥΟΙΓΑΙ1Ο Π]ΔΙΠΛ1, τιὶ Δ51165 10- 

νοβϑάπο οἵ οχροάμδο Παμί, 

ϑύλακοι οἷς.) ρῬαρπανο οὶ ΒΊΡΑΠΠΠΟ ΠΟ] 5ΈΠΌ6Ὶ 90- 

λάκοις. [ουδίίαι δππ, ἀπο 1Π6 να], γολος. γυΐα. απο 
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᾿πιαϊ σολττι5. δαζηοι5 ἈΡΡοΙΙαπὶ ΟΔΠΠοἴλαποῖ. τὰ} απο 411-- 

«πδηκίο πῃ Ἰποηΐθπὶ ψοηϊέ ϑυλάκους [1556 14 11] σοημ5, 

(π1|ὸ τιῖγο5. 1Π|Π|ὰἴο05. 1π μι θάϊο ροποθαπί, 1 {1105 151} ΠΡ  ηἢ 

᾿πάοπίοβ, ρου ου]π ἐδοῖατὶ, 4π|5. π 60 τοοῖτι5 δβϑδοῖ οομ- 

δέϊίανιιβ, εἴ 4115. οοπίτα ἀοΙαρδιτι5. τἰἰτοβ πὶ, ρῥτδοίου- 

4πηπὶ απο Ππ|{{Ὶ οβϑοπΐ, ογαμΐ ἱπίονάπιη. ἀποίπο τιποῖὰ 

Οἷοο, τιῖ οὺ πηαςὶ5 εδϑδοπὲ ΡΥ οὶ. ρτὸ σφαφίδες, δἶγο σφῆ- 

γες ἈΒ5Π185, (τιο 1 δι α5. Ὀγαρβίαϊ, δἷνθ, αποά δἰσιοῖτιβ 

απ ϑόγθβοῖ ΘΟΟΓΤΉΡΕΙ σοσαρυ} ψοβίσι15, σφαλέδεκ, ΡοΥπ 6 

οδὺ αὐ δοῃξοη αι. ΠᾶΠῚ τροῦτιθ ψοσάθη]ο 5.5 }1ΠἸοδη τη; 

1111 Π|51Π|, 4πὸ8 τϑοίοβ βίαπιοβ ᾿ποπεβα Ρ11ἃ ΠΙρηθα ὄνους 

ἴουθ οἷ βίθυποιθ δ] ιτ5. φιεζος Δ ΡΟ] αν, οἱ Αοσοί. 

ν. ϑαϊηηδ5. οἷ ἀγδπῃ ])οβίαάδθ Ρ. π}. 18η. εὐ. (γε. 

ΟΥὐυιδθοὶ οἰ πο ἔγάθοηι, ψ6] {ἰσητιπι ΟἸηηΠ6 σφήνα ἀΡ}6|]δηξ. 

Ἡΐπο σφηνοῦν ἴθ ΛηΠοΪοσία Ρ. 478, 9. ροβιίπη οδὲ ῬγῸ 

μοχλοῦν. σφαλίδες αἰιΐοη ἋἸΟῚ μοϊπογτιπί, ἀπὸ τοῦ σφάλλεσθαι, 

0 60, ἡπο4 [1] σαϑιηι ἀαγθηΐί)" ῬΥΘΟΟΙρΙίο5., αποα βίους 

ΠΟΡΟΠΙΠΙΣ, (101 510 ρΡοίποιπηΐ, πη ά1. ΠπΔΠῚ (ἸΟΤῸ5. 1105 

ΠΟΠῸ5 ἴα [μἴξβθ, Π6]10 Π}1}1 ΘἜΧΟΙΊΡ]Ο οοπδίαϊ. ὑπεράλματα 

τι 14δη {{|1 Ἰπάτι5. οἱ, 4πῸ0Π}] ἃ ῬΈΟΓΪ5 ΠΟΘΙ 115 

ΟΧΟΥΟΘΟΥῚ 50] {ππὲ, εἷ ἃ π16, εἰἰ1πὶ 118π| δϑίαίομη ἈΘΟΙΟΠΊ, 

ποῖ δίπὸ ποι πα τ αΐο 58 ΟΡ 118 ΘΚΟΥΟΙ ΓΑ ΤΠ}, [Δ] ἀΘΒΟΥΊ 81: 

ΘῈ 586. ΠΟῸΠ Π}Π] {11}. 410 60 «Ὀ [11 ΒΟ]  ποηρθ ποϑίρα- 

[65 ῬηΠοοβ᾽ Θχσσογαγο, οἱ 1Π{π|πΔῈ ν]οίοσοιη. ῬΓΟΠΤΙΠΟΙΌΤΘ, 

41 βα]τπ,. οατπὶ ΑἸ [1551Π10.. ἔπ ΤΟ σΊ551210. ΡΠ] ΘΟσ τσ. 1111 

5.ΠῸΠῚ ΒΈΡΟΓΟΙ, νῸ] οἰΐαμη ὑπέραλμα ἀρρο]]απιπη {ὰ1} 1ΠΠπά4 

ΟΧΟΙΓΟΙ ΙΗ, πο ἰθδηΐ8}}}1185 Ρασα! πη) {γι ϑν ΟΥ̓ 511 56}{π| 

ΒΌΡΟΥΑΥ ΕΟ; “1181 ΓΘΗ} ΟαΠῸ5. «πιοηπ6 «οοοηητ5 ἀοχίσο βοῦς 

ΘΈΤΟ. 

οἰκετῶν) Ὡλ8]1 6 πὶ οἰκείων, Τδπ οἰκέται εἰ ἀνδράποδα 1ἰά 6} 

58. 

πολεμικόν. καὶ ἄλλα) Ῥγο ἄλλα 1. ἅμα, ργαφέογεαφιιο. 

ἐπιτρέπει) (τὰ ὙΘΡΟΠΠ1 1051 511, πὸ οοπν αι, (πι80 

ἴπ ἀἰΐεγαπι Ργο σοι, 1056. δι αὲ τη δομποῖ τοίογίδ, 
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’ Ω Ω “ 

αὐτὸ μόνον) σΟ]ΙΔΟΙΟΙ, ΕἸ βρη ποαὶ βοζηγηγηοίῖο. δὲ 80-- 

ἐμεπιηιοεῖο τἰρας ἐπΐνασν., οὐ ααϊάθμι ἤοο δοϊμππιοῦῖο,, ὩΘΗῚ- 

ΡῈ τεζαραέ, ποὸπ ἀπίομι τι ταΐ, 

ἀναφωνήσαντας) ΟἈΒΟΙσ πὶ: 51 5 ΗΠ] ΠοαῖΠηο. ΟΡ Ὸ5. 60 1)» 

ἸΠουταΐθαν Φαίος, αιοά Οτάγιπιπι ἤθη ΠΡ] οΥ ἀβ5οηΐ, 

ΟἹαπιαηάο 29,0. (μεγίο5 } 80 ἂῃ ἸΙσοραΐῖ ᾿ς βοῦνο ὃ ΠΟΙ 

Ῥπίο. τσὶ ἰσί[π: 605. δ᾽ σπὶΠοανιξ, 4π|Ὶ ἀοίογ οπ 18. Ποτο- 

ται πὶ Δ ΟΥ5115. ΘΥ ΠΟΙ 6. δι ΤΟΙ] αν ππι ο 1 Ππᾶ.1011-- 

θτι5. οἱ βοάτοβὶθ ΘΟΠΒ1ΠΠ|15. ΡΙ θα πὶ. τ] ΟΥΤ 550 1. αἴ] ἀνά- 

φωνεῖν ῬΥΟ μηνύειν ΠΟῺ {5 ΠΡ ΒΑ ΠΙ, 

πένθος) πιὰ [πὰ] ῬΎΠΗΙοΙ ἸΌσαΡΥ 5. οἱ ΓΠΘΡΥ 5 οναπξ, 

11 ΠΟΙΌΣ ΘΠ ΠΟ ΠΟΥ απο ἀὐϑοΟ 5 1π5{Π{π||, απθια ΑΡΟ]-- 

ἴο βιιϑια}1. 

ἀναιρεῖ) τὶ ΑΡΟΙΠΠΟ δουροπίοιη Ῥυ ΠΙΟΙ]η, 

καὶ σπενταυλεῖν Ε[0.} 510 ἰ6σὸ οἱ ἀϊδίπηρτιο: καὶ σπονδᾶυα 

λεῖν. οέ ἀοοίπογο αεῖ ζἰζαίίονιο5. ψάλλειν καὶ κιϑαρίξειν πρὸς γάμους 

καὶ κοινωνίας ἀγαϑόν. αεἰ οοποϊίίατιίαδ τπτιρίταϑ δὲ δοαίαζίέϊα σον-- 

εαμοῖέ γέα δι. οαπιθ70., 

τ, ἐπίτασιν) ἐπίτασις 101] 50] πΠΠΠ] Π]0 60 ᾿ἠυϊομιδίοποιι.,, 564 

δἰϊαυ οοεγντ τ έϊοηιοη, Θὲ οσαοογδαΐξζογνόσπν δι 1 Ποδίν 

κατανακτέον) αι κατενεκτέον 165. διιΐ κατακτέον, διιΐ κατᾶς- 

τακτέον, ατιΐ ἀνακτέον, τιῪ ». 80. 

ἔχειν) 510. 5Ι ΠΙΡΤΙοἰ του ῬΟΒΙ τ) ΤΟΟΠΓΥΙ Ρ.. 560. αποά 

ΟΠΠοῖς, αὐ ἃ οοντίσοπάο ἀοστο πο ΘΟΠ θαι. 88πὸ ἔχειν 

ῬΥΟ διῶ χειρῶν ἔχειν, πιαγζὗιι8 ἰγασέαγδ., ΔΟΘΥΘ ΟΟΠΟΟΘΠΟ. 

ῬοΤΟ νοράρθιϊα ἢ πλάσματα ἀοϊοπάα 5πηΐ, αὖ ΒΟΠΟΠ πὶ τ΄. 

δράματα, αὐτὶ τιῪ ναΓΙα5. οἷτι5 ἰθοίϊο. Τουίο Ἰτάθηῃ ἀποστιο 

Ρ. δο. ἄς ἢἢὶ ὠμότερον Ἰοστιπι Ππαροῖ, οὐ ἀὸ καὶ βιβλία, ῬεΥ- 

5ᾷορο καὶ ἱπάϊοίτιθι. οϑὲ βοῃο ἰ. 

ἐ ἈΔΟΝΕ ΥΟΝ 

μεταστροφῆς) Ἰὴ ἅτιο νοσαθι!]α Αἰν 1 ΟΡΟΥΙοΙ: μετὰ 

στροφῆς, δαἰξαίο, χιεὰθ οτεν ΘΟ ΟΥ̓ δίοθ. ΟΥ̓ ΡΟΡῚ 8 δΟῊ ἔτετι-- 

οία οϑί. τῇ ἴῃ σΠπουῚ5 οἱ οὐϊδ. 
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ὁμοίως δέ ἔστι καὶ πλοίῳ) ὅμοιος δ᾽ ἐστὶ κ᾿ πλ, 5εε] οἔ σἰμιῖ-- 

ἤϊδ εδέ δήτεῖι8 τιατί. ἐδια. «αογαοάο ταϑίϊξαϊ! ορονίεας ἄλλῃ 

μὲν γὰρ, πὸῸη Ἔχριίο. (Οὐρίίαν! ἀλμηγενέας γὰρ --ττο νἱἀοΥῖπξ 

ΔΟΙ ΙΟΥΟ5, οἱ 4π| ἨΠΊΘΥ ΠῚ 1ηὰσῖ5, 41|ᾶΠ] ΠῸ5. 4Ππ|46Π|, 

1π Πιιπηθγαΐο Παροηΐ. ρδ1110 ροβὶ γαγδιι8 Ἰορσ, ὅμοιος. 

τὸν ἰδόντα) ἔ, τὸν ἱππέα, νΕ] τὸν ἐλατῆρα, νε] τὸν δεσπό- 

150) Φέρει. 

μεγάλα) 501]. ἀϑλήματα. 

ἅμα) Τοτί. ἀλλά. 

ἘΠ τ 

ὃ δὲ τεϑνηήξεται) ὃ δ᾽ οὐ τεῦν. 

 ἐξοδιασμούς τινας παρὰ γνώμην) ἢ. ψόοῦβα νιάοπίαγ 

ΒΟΠΟΙ πχ (ἰἸΟΠ]ΟΠΐ5. ἢ δαπάνας ἀκαίφους 6556. 

συνάλλεσθαι) ἸΔΟΥΙ ροδϑιΐ Ἰοσ. 6556 ἀνάλλεσθαι, οἱ [ΟΥ 6 

14 τῃὰ τπεΐο παῖ 1ΠΘΥΡΥ 5 Πποῆπὸ, 6411 εαϑέδίγ6 γοΥ- 

ἀππ. ρτιῖο ἰάπιθ. ΠῚ ΠΟΠΉἸ πτι5 συνάλλεσϑαι γΟΟΐΠ) 6886. ΠῸ5 

4ποάτθ ἀΤοίπηι5. σιέδαηιπιεῖν ζαληοιν, 46 1115, 41| δαθ1ῖο 

ἴσου ἰο σοπίτ οι ]Ἰδοπηΐ. 

ΉΤΟ 

ὑπέρϑεσι) νἹδείυν Ἰάδμι αἰαπο ρῥακίδα 6556. 5ρδἔ1π|ΠῚ, 

4ποκ 4111 δι μ}}}} οἱ ῬΓΟΥΒ115 ΦΘ6 1411 ἄδοι 50, 8]1Π|56πὸ 481- 

Ῥιιβήτιθ τη 415 ἀρδοϊτιΐο δα! ]οἰ πισ, σνοϊαΐ τῷΆ στραφῇ δάϊῖοῖ-- 

ἴμγ ἡ ἐπιστροφή. οἱ τ|0ῦ] αἋ πιοίδπι 5ἴδα!: σψϑποῦῖβ, τϑοιγ- 

δ11.5 δ σάγΟΟΓα5. ϑίαδιππη) οομπδίαί 118 ὑπερϑέσεσιν ααΐ 

Ῥδιι5158. τ|π8, ἃ ΟΑΓΟΕΥΡι5. δα πιοΐδηι, Δ]ἴοτα ἃ χιοία δὰ 

ὉΔΤΌΘΓΕΒ. δίαυλος αιαΐ ΟΥ}}18. δολίχαυλος 4161}15 πα Υ Π18. 

ποιεῖν εἴωθεν.) ποιεῖν εἰώϑαμεν. μοϑὲ ὑπερϑέσεων ροϊοβί ἐστὲ 

ΚΟ] σοιεῖται 50 84 111. χη] 4] 16 πὶ ἰάπιοι «41 ξύγκειται, εἰ 510 

Ἰοσὶ: ἐκ πολλῶν ὑπερϑέσεων ξύγπειται. ἐξαιρέτως δὲ μόναις ταῖς 

γυναιξὶν ---- φιξεγηααἰπτοοίτεγτν. οἰΐαηι αοἐξολιι8. 6 πυμέ18. δοπιρο-- 

δέέιι5 δδέ ρατιδῖδ. [αἱὲ8 τἰοίον “Ἰδεαίξεπ.) ρεοιέλαγεξεογ' ατὸ-- 

ἐεην πρτζεγἐδιι5. δοίαριι5. δἰοσπϊγοαί πἡπογεέγεοίαπεν φεΐεηι. 
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ἐγκρίνεσθϑαι οἱ ἔγκρισις) ἰοὺ οαρίίο θομο Παροῖ, ποῆπὸ 

ἄοθοι οἴ ἐκκρίνεσθαι ἀπ ἔκκρισις χταγῖ. πο ὁπ ἀ6 

γορτοβαίίοπο αἰ] ἴασαι. ἸΟΘ τ ποίου, 80 (6 δουτ 

ὦ οογίαπηϊα δα ϊϑϑδίομπθ. σωμπι{ αὐ οογίαπίπα,, πιαΐτν 

ογιτεδιεδ ργαςσδαοίέ. ἰδδι οπλ δὰ 1η5[αη{1π|πΔ ἸΑΡΟχ τι οἱ 

ΠΟ] οϑί Τὰν ἢ 55 ΠΟΔΙΟ., 64π| ἰο]ογαγὶ ἀοροηΐ. αὐλζοίἐς 

αἰέοπν ργαροίριο, ἄαθο ργαρδαστέ, ρεογῖς ψιίάίεην αἰλίριδ5, 

δερη οαέ, δὸ5 οἰαγοβ ποὶν διϑέζει) 58 6586, ατιΐ σ]οστα οἂ-- 

τἰταγοβ. 165. ομΐηι, ἀϑληταῖς δὲ, παισὶ μὲν, οὐκ ἐπίσημον, ο 

δοϊαϊοια {Π8πηΔ, {πὰ ΤΘΟΙΡῚ ῬΡΟΠΙς 65. ἴῃ δἰ] οἰ αυ αμὰ 1π|-- 

ΔΘ. 11} δ] οηΐ. Θὰ οδὲ του 185. ἀἴᾳπ1 δορί οαδάοπὶ 1118 

εϑὲ, ᾽ν ἀπὰ ϑσουὶ πιᾶσπδᾶο γ65. οἰαγδοσιιο πϑαποιῖ. ν. Ὁ. 

55. Ἰοφαίίιν πἴὸ Ἰοοὶ ἀποῖον. ἀθ ὈΥΙ Πα ΟΠ] ῬΤΟΓο85-- 

βίοι οἱ ἀμ βδίοπι ἃς] οίαθ, πα) ἰοΐὰ δῖα νἱΐα οὶ δὲ 

οἱ οχρονίσοῖαν, πὸ ἄρ 1}}15,, πᾶ Τοί]68. 1ΠοΥ σα ίατ, 

ἀαοεΐοβ 4π||5. δὲ πον [πὶ εἰδοουίαπάτπ ἀροοάογοί. 

νἰ18 ἁπιίοπι Αἰ] εἰ 18, 50 Ῥουρὶὶ Αὐτομηάοσιβ, δισπὶ ποδὲ 

οα νίβῖο ᾿ππ 1] πὶ οἱ 1πο0 !Ποάσομ {Ἐπ πη, Τραϑίγασιο 1η-- 

βιυοηατη ΟΡΟΥΔΙΠ. ΒΘΥΤΠ ΘΠ οὐ ΤΠ ΓΟΠ ρα β 1 ν 111} ἐδ, 

1 δοίαϊθ ὙἹ}1}} ἀδημθπη ΠΟΠΊΟΗ Ἰπΐ0} αἰ ]οία8. ρυοῇίου!. 

καὶ εἰς μεταλλ. κατεκρ) ΘΧθι] πη ΠοΟ ΒΙΡΟΥΙΟΤΊΡ τι, 

πὸρ νἰάοο, 4π|ὶ τοβροπάραϊ, εἴ αι τηϑ }} ΠΟ 4115. σα 

οονίαμγη6. ΟἸΥΙΏΡΙΔΟΟ ΘΟΙΠΠΠ6 51[. νἹΔΟΥ]Ἷ ἀ}11, 51 5οηι- 

τα τὰ Π11 6588 Ρπὶοπί. 

τοιαύταις ἄμφισβ) ποὸπ ὙΟΥῚ8 Ῥιυΐα, 5044 [ΠΣ σ᾽ ΠΑ} 115 

Ῥιυισηδ, 4πά]68. ΠΟ η1ἃ ΟΠ] πηΐ. 

ἑῥήσσων) ἐμπάοπιδ, 7Ὀγίθηϑ. πδὲ δὲ ψιρὲβ γογέθ δἱέ, φιιὲ 

διιζέιϊι5. ἐἐέαρδιιην ραγέξεν γεγίαέ, φιροπιᾳαπεοοαίεσε 6ϑέ, φιρὲ 

διέργα 7δγεέ. 

ἐπιγενομένου) τ 81} 6 1 51Π]}0 16 Χ γενομένου, 

ἐκ ὃ. δ. ὁ περὶ μίαν τὸ λεγο.) ορίπμιθ πὰροΐ Π]ο Ἰοοι8, 

οἱ (ο]] πιά τι5. βίου ϑοβ, Ἂαμηπαπιιιβαιθ οἱ ΤΟ ΡΥ ΠἸθπἦτπι5 

ομλ αἶα Πἰσ πονάμάϊ οἱ παπίαπάϊ οοπαίῃ. 4παλν 15. ΠΘϑο ἃ 1η, 

41|Ὰ}185. {πον} Ρα] οβίγίοι5 ΠΟΧτδ (πΠΘχτιλ ἀρΡ6}1αι Οπΐη- 
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1ΠΠ|6πτι5 ΠΡ] ΠΑ ΠΟΘ πΣ αὐ Ποϊοδαμα. σον Ρου τ. Πποί απ Γ πτη) 

ποατο, ΘΠΪΠῚ 511} Δ ηἸδπ : ΠπΟά6. ΠΟΥῚ ΨΟΓΟΡ ΙΝ (ΠΟΙ 4161}, 

4 ῬΟΟΆΠΟΤΙ ΟΡΟΓΟ ψεϊπδίαο Ῥδ]αοβίγαθ ῬΥΟΡΥΙα ΔΙῚ 15 

ψνοσαθπα, οἱ πῃ ΠῚ5. ΛΓ ΠΟΙ ΠῚ σογίαπα! περὶ μίαν ἀἸΟἴτ1, 

σΧροβαουῖς: 1 δηηοη Ῥοπο πον, Π8Πη| Ροϑίϊπιη. πἰο Ἰοοὶ 

τὸ λεγόμενον 16 παπίάο ἀοοοῖ, ποχιπ Δ]1] ποτὰ [πιο ΓΟ τ} 

περὶ μίαν ἀτοίτιπ) 1Π Ραϊδοϑί 15. ΟΡ 1550. σ 1515. 1σιῖπ] 411-- 

(πι18. 5101 [ἢ ΒΟΠΊΠῸ {π||, οο, πο ἀποῦτι5 αἰ ρη15. 510 

τοίη περὶ μίαν ἴασογοί, δάνουβαυ τ ΘΟΓΟΤ]1550. ΤΙῸ 

Δαν ΟΥΒΑΥῚ πὶ 1 ἀπ πο]ὸ ν 1 ργοάτιοία ἅττα οἵτι5. οΠπαγία, 

Ῥ115. ΠΟΠῚΡ6. ΟἰσῚ Π15. ΤΟΙ ΟΉ,1|5. ΘΑ] ἀχάτιτη.,, “Οἰ ΑἸ1ΟἹ 50} 101-- 

1118, ΠΟ [ππάτ|8 οϑὲ ΔΟΠΠΗ11115,. ΔΩ] δαμΐ Ἀ71185 Ρᾶ- 

Ἰδοβίνυιοαθ νοσάθιϊα, «τιὰθ ψοΠ5115. “πο ἰσποία 6856 

ποι ραπΐ, τὖὖὸ 411 μαϊδοδίγαθ Τροαποηΐανοιξ : ἸᾳΘοσιθ οἃ 

ΘΧΡΟΒΙΓΟπο. ἀἴρηα π0 0 ᾿ ο αηΐ : ΠΟ15. διιίοπη ΠΟ Ρ05- 

δι1ηΓ οα ΠῸῚ ῬΟΓΟΡΒοΙΤα 0586, 4πὶ 4} τιδῖι Θασ Πη] γ86- 

ΥΠηῚ ατιαμι ἸΟΠΡΊΒΒΙΠΘ ὩΡΒΊ1115. Ὁποῖτι5 Πἰϑ6π6 οδβί, 

41 Ἰοσπηλ ΛΥΡΙΔΠΙ ἴ,. ΠΠ, ο. 15. ἀΙ55δου ταῦ οπτι ΠρΡΙο 6-- 

ἐράνγιιηῖ τοσΐο ᾿π! 0 ]Πσαῖ, τ] παρορύσσεσθαι ἸοσΊίαν, εἰ χεῖρα 

ἐκβάλλειν, ὀφρὺν στρέψαι ἢ ὨλἰῸ 4116. Θἰπ581061]. 

ὍΝ ὅσο. 

ἀκόλουϑον) 14 ΕΠ]ΠῚ ΟΟΙΒΟΠ ΠΟ ΠΔ οδὲ, τιῖξ ἈΚ Ρ116 ἔπι 

ὙΠ ἃ ῬΤΟΓΟ «ἰριθοίπ5. 
᾽} ᾿ ἽἹ » 
ἄνδρα παλαίσαι) ἄνδρα καταπαλαῖσαι. 

τὰς στάσεις) ν᾽ οἴτιν ΠΟ ῬΊΤϑι5. ΨΟΘΑΡ ΠῚ ῬΑ] 865 Ὁ} - 

ΦἸΠΠῚ {{|556.. Θὲ δογο)δϑδιέδ., εἰϊπιϊοαίζοιοβ, συστάσεις 515 }1-- 

Ποα856. (Οὐρίαν ἀποίμιθ ἄορ. οὐτάσεις,, τε ογαἠοηιθ5., ἰα - 

δίοιοα,, 501 νοραθαϊαη 14 οδϑὲ Π11118 ροθίοιπι, οἱ οχίσγα 

ΤΙΒ11111 {η 111} }1111Π} ΒΟΡῚ ΤΟΥ ΗΠΊ. 

ὅπως δὲ ἂν ἀγωνίσηται ἐν ἱερῷ ἀγ.) ὕπως δ᾽ ἂν ἀγωνίσηται 

δοῦλο: ἐν ;ἱ, ἄ. ψιιοπιοκζοοιεχζι6 ατιΐθην, ΟΟΤ ΟΥ̓ 5671ὲ5. 1) δΩ 

οΥἐ6 {μαϊϊ8.. ν᾿ Ῥ. θ5. 
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ἐπὶ τέλος ἀγεὴ ἄγει ο5Γ πρόεισι, προβαίνει, τοοοεῖί. ο8- 

ἴδπτι5. ῬΤΟΡτιη Ῥοΐοσι 6550. τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις. τ] οὶ ἴα- 

ΠΟ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους Ἰοσὶ, οἱ ἄγει ῬΥῸ αμοῖέ ἀσοΙρ]. 

ὅπλον τὸ λεγόμενον) 5᾽ σῃ!Ἰοαΐ τὸν ὅπλίτην δρόμον, (111ΠῚ 

βοιΐο οἱ σαΐοα ἀνα! δἰ δάϊπμ δαΐ ἀἸλπΠπιπὶ ἀθου ΓΟ] 1. 

ἅπὸ ἐδ ϑβϑιοῦο οτγϑιιδ᾽ ἡ, Ῥ. ἘΔΡῚῚ Αρδομιβέϊοοι Τ,. 2. ὁ. 

ᾷ“, ἣν ἢπο: 

τελευταῖον γὰρ ----Ὁ δδέ οηΐην εὐἰέίπετν θη 1ι8. ΘοΙἑα)τυέ-- 

γ}14}1.,. σι οπινῖδιδ αὐδοίμέϊς ἑαπαίεην ροβίγεπιο ἴοθο 

τρηξ ρναθηὲ οοἰαίο: φιοί ρμγαοπέμην ἀοργοΐαπέζὋιιϑ 

τ χηογίοη; δέοι εαί. οδὶ δηϊαι τὐ]εϊηγα ΟΟΥΓαγ 18. οἱ ψαΐδθ 

Ῥουϊουϊονιπι ΡΊθπδο 1πηοᾶ. 

ἘΝ οἷ 

καὶ δεῖκα " τῆς ψυχῆς) ἀοοίο ἀβίου 500 50Υ}}0 6 δεῖμα, 

μέλλ. δειπνήσειν) Γ καϑυπνήσειν. οἰεέξιεν, ἐπι ῖ. 

λούεσϑαι, ἢ πρὴ τὸ ἢ 1. μὴ. φιὲ ψιίάεην ἦν αἰέψια 

γιοοοδοίξαξο τἰγϑομΐθ, ατιὰθ ἸΡ805. 5111 1115 0586. Π0Ὶ] 81Π8ἷ, 

οογδίϊέἐ 7101. 5111. 

καὶ κατὰ ὥραν) ἔ, καὶ οὐ κατὰ ὥραν νο] καὶ κατ᾽ ἀφρίαν, 

ἐπέομιροϑίξο. 

εἰςίασιν) 5011. Ζπ θαζπειετι. ε 

᾿ ἘΔΆΤΣ Υ 

ἐν ὄχλῳ καὶ ἐξ ὄχλου) αὐὶὸ ἐν ὄχλῳ ἡ ἀοϊεηδιπι, δοΐ ἢ ἐξ 

ὄχλου. πιὰπι αἰζογτιίστιηι οδί νψαγάδη5 ἸΘοΙο. 

στεργίδε) στελγίδες. 510 ΡΥΟμτ ποι θα πὲ ΔΙΊ ΡγῸ στλεγ- 

γίδες, δέγφΐοδ. ξύστραι νἰάοηταν. δα ΟΠ]. ΤΆΒΟΥΪ 6586, 

ἂὐιΐ ἀοίουβουα 6 80 118. ῬΡΟΓΟΙΠ185. ἔδοϊα, πα} 1005. ἃ ψοϑί )τι5 

ΒΟΥο5. ἀοίου σ᾽ Π1Ὲ15. 

ἐνίξατο) ἀνίξαντο. τοῦϊξ δοὶπὶ δα τὰς ξύστρας. 

οἰκουφὸν ἣ πιστὴν) ῬΤῸ αὶ ]. καὶ, 

διελθεῖν) διελεῖν. ΘΌΠΡαιἀΙ τὸν λόγον Ὑ6] τιηὴὶν διάληψιν. γ16- 

Οεέ586 ὁδέ δογζποποην, νεὶ ἐγαοίαξίοτιοπν, ραγέϊγι. 



τάο ΒΈΙΒΚΙΙ ΝΟΥ ΔΕ 

Ῥν 66. 

καὶ μὴ συγχεῖν) καὶ τοῦ μὴ σ- οἵ Ῥᾶ1110 ρμροϑί ΡΥῸ ἕκα- 

στον 1. ἑκάστων. τοίη οπὶμι δὰ ὑγραᾶς οἱ ξηρᾶς. 

ἀνδρὸς κοιμίζει) τοὺς ἄνδρας κοιμίδει Ἰεσ. ο ψοῦρὶ5 Χομο- 

Ῥμομ 5. ἃ ΗΊραϊ το 4]]6 σαί !5. 

παρ. τὸ αὖταρ κὶ) ἵ. αὐτάρκη, φιιαηπέιεν δαϊὲδ δέ. 

μελίμηλον) οδὲ Ροίιτι5 Γου πε πΐατιι5. ὁ μ16}16, ὅπ οἵ 

τ) 8}15. ὑδφόμηλον Οδΐ 5:111}15 Ροίτ5 οχ 1ἰβάθην οοπίογποιία- 

ἐ18, δοὰ ἀὔβαθο π16]]0. 

ἐσκευασμένον) ἃγίο ραιαίπι οχ Δ]115 γῸΡι5. ὙΠΠΤΩΊ, 

4181} ΟΧ πν1ῖ5, 6. 410 15 ἰδοίπ8. Ροίτ5. ῬΥΔΘ. 4}115. 51Π11}1- 

θ115 Πα4πογίθιιθ οἶνος το υτίγη, ΡΟ] αίατν. 

Ὅεὴ δὴ: 

διὰ τῆὴν ὕλην --α διὰ τὸ εὐκι) δἷο ἀϊδίίησιιο, οἱ ἴοσο: διε 

σὴν ὕλην. ἐστὶν ὅτε γὰρ κινδύνους προωγορεύει, διὰ τὸ εὐκ, 

ὅϑεν ἂν κατεασσῆται --- ἀποθαν. δ.) ὅϑεν ἂν κατεαγῇ (νοϊ 

κατάσσηταί) τι ἐκείνων, τούτων τινὰ ἀποϑαν, ὃ. 

τοῦτο δὲ καὶ αὐτὸς ἐτήρησα.) 510. αἸδίϊπριο. ἤοο, φιροῦῖ 

ἔχεν δασι, ἐρϑοπιθέ οὐδογυστί, τοῖς πλέουσι τὸ δοκεῖν κατάσ- 

σειν (ν. 1118) ποτήριον ---- γιαρέραίο5. δὲ τ͵δὲ διδὲ ἡμογῖμέ 

Ῥοοιιπερν 7 ρ 676, δεργγοαί ἐρδὲδ παμζγαρἝιετα, Ἰια1᾽ 68 

ΘΠ1) οἱ ϑεγρλὲ γοϊμοποιη απο 1πΠ ἃγΐθ Ἱπίουρυοίδπαι 

Πα)οπΐ, οἱ 1186 115 ΘΟΥ ΑΓ ΕΥῚ 50] 6 ηἴ. 

νυνὶ δὲ πολλάκις) νυνὶ δὲ οὐ π. ---- γί ατεέθην, γα7Ὸ θα-" 

ἔτπεην ἤαογο οὐδογυαίμ ἤδο 1 δοτηχτεηι. ἀδδισπαῖ δπίθηι 

ψοσαθε] πη διαίσεσις 118 (ἰἸ5. ΠΟ ΠΟ π ΠΣ Ἰπίοῦ ΠΟΙ ΠΟΙ 

ἀϑσηδίογιιπι ἔπῖθα δορίπμηι οἱ ἀ] ΠΙΠΔ 50} 1{Ὰ}ῚΠ|Π|. 

ἐπ᾿ ἀνθρώπων) ατιΐ 1}} ἀνθρώπων νἱ τιηϊ οδὲ, Ἰατοίαιιο 

ΠΟΙΏΘΗ ΟἸν ΐα 15, ὉΡῚ ΔηΡΊΒΙ1 6001}1 ναβα ἱπνοηΐα [ἜΘγῸ, 

δι δάϊπηροπάππι 11 ΠΟΙΟῚ οδί, 6. ὁ. ὕπ᾽ ἀνθρώπων Σαμίων, 

ψ6] δἰπηίο απ. ἔα ΠΡ 1ι5. πάσα]. αρία δππΐ Ἰπσοη!α 

οβδίαπα οἱ ϑ4] πηδϑίαπα,, ΤΠ ΠΠπισα οἱ ναβδία Ἰθοίιομθ 11-- 

δἰγποία,, ΠΟΙ] ΟΥὰ ΡΟ] οαΐϊα, Οἱ ΔΟΘΙΥΠΏΟ 11 515. ΠΆ 7 1115 
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ν σα 1118. ῬΥΔΌΒΟΥ ἢ ΠΟΒ1Ἶ 0115. ῬΥΟΡΥ 8. ΘΟ 415. ἀοτι- 

11}}6. 

ϑριδακίναε οἷς.) 96. 5] σαὶ θα! ἱπέι))08. Τ᾿ 1ὸρ.: 90. καὶ 

εἴ τι ἄλλο ὅμοιον, πικρίᾳ τε) καὶ διὰ τὸ ἀκανθῶδες καὶ ὀξὺ, --- 

ἐαοίμοαο, εὐ δὲ φψιεΐί αἰϊεα εἰ 8. δἰστίέθ, ομπὺ ργαρίογ δα 

ιοιί αππαρα ἔα ογεγεΐε διεγιέ, {πηπ, χιοῦ τοίμε δρέπας 

γε εγιιτ δὲ ἀογγεπέ,, ϑδὲοτι μεσ) εἰοίογοθα οὐ πποίοβίίαϑ. 

Ῥ;..868. 

νοσοῦσι καὶ τοῖς ὁδεύουσι) δδεύουσι 815} ΟΓ Π1Πι. ΠῸΠ 5816 

ψιάοθο, ἀπᾶγὸ ὑχγασοίριιο τἱαίογῤιέδ, ἀπιᾶγθ ΠῚ γᾶ. 118 

ΤΟ 1 ΔῈ]. 

καὶ περιτεμνόμεενοι) τη καὶ αἰγίπυφοι τεμνόμενοι ἢ ΔΟΟΊΡΥΥΤΙΒ 

εδί ῥ᾽ απία δια οοϊοπβ ἀρ ΠΓΒοσοΥν πη. 1ἀγ1}}. 4, 5εα οδὲπ 

ὯἼ6 ποτα. βοοιϊοηΐα, οὐ ἐυαΐηθ σομ 5 11115, 50] θη 

νοΐουεβ. οἱ διημαβραμί οἀπὶ οοπιοάσγε ὁ νιἋ6 πὸ ἄἀθ τὸ 1η- 

Τουρυοΐος ΠΘοου. Οὐρίαν ἀποάῖθ καὶ ἕτεροι καρποὶ 

τεμνόμεναι. 

π᾿ Ὑ. τὸ προςφιλὲς) τὸν προςφιλῆ. 

οἱ ὃ. πενθοῦντες πολλά ----Κὸ) σοηΐ. Ρ. 2522. 

πάντα μοχϑηφρα) Ῥοϑὶ μοχϑ, νἱάθίιν 46 6586 τοῦτο δὲ ἀγαθόν, 
͵ 

ῬΦΟΡΟΩΕ 

προποριξομένοις) ποριδομένοις Β᾽ἸΛΌΪΟΣ. 

τράγο) οδϑὲ Ὀ0115. δἰ σοιπ8. 6Χ ΟἾΥΤα ψε] Ζοα 

ζαοΐι. ν. Τιοχίοου ἐθοθηγν τα] ΒΑ] Ε 86. ἢ. τ. 

ἀπόνοιαν) {. ἀπορίαν. ἱπορίατι. Ῥᾶιρεσα8. ὁπ αἰχτπ 

Ῥάπολι οσοιηθάτηηΐ. 

ταύτην ἂν ἀνθρώποις) ἂν ἀο]οπάτπιηι, τὸ εχ ᾿ηϊεῖο νοοᾶ-- 

ῬᾺΠ ρυοχίνὶ πἰαΐο Του απ}. ᾽ 

καὶ βαρύτερα.) τὰ 1ρ51 «πιοαιιθ βραδύτερα τ ππθυ ἴοι 

σοπῖ, ααὐά Τηΐοῦρυο5. ΘΧΡΤΟβϑιῖ. Ροίοβὲ ἰάθη σευ !ραία 

Ῥόπὸ ᾿αονο, 81 510. δοοιρίαπιν, ἥττονα, 50} 10οὐ τὰ ἀγαθὰ, 

βαρύτερα ατιΐε!, 50 1Π|οεὲ τὰ κακά. 



τάν ἨἈΒΊΘΚΙΙ ΝΟΤΊΤ ΑἸ 

ἔστι δὲ τὰ) Ῥγὸ δὲ 1. γάδ. 

οὐ γίνεται κρέα) 0 οδ[, σιολν Θορηθείμγυίιι). κρέα σααὶ 

ῬΤΟΡΥΙΟ ΘΕ 65 ΠΑ] 1 πὶ ΘΑ ΘΒΟΛ αι ΟΟοίίομο δὶ σομιοϑίιο- 

πθπ οοΙηραταὶάθ. 510. Τα οοϊπαίτγ. Ονοβ οἷαι ἐιοχτΐ 

Το} 1105, ἄοπεο ἀοοσιη) ψνοϊτιηΐδίο 1 ονὸβ πιαἑαν ΘΠ. 

Ῥουτοπάπο! ᾿ἀᾳπ6. Ομ η05. ΡΙΠΪΑΥ] ΟΥΡῸ ΘΔ 105. ΟΥ̓Ε]Ϊ88 

διρο αι νιάθπ δαϊπγι 0556, αἱ ἤμλτι5 μαροα ἀομιο- 

δ᾽ 1σπΠπ. ΠΔΠ] ΟΥ̓ΟΒ ΠΟ ἀονογαμίτ νῖνᾶο, βοά μιεοίαΐδο. 

δύςτριπτον) ΔΟΘΟΙΡΙΟ Ποὺ ῬΥῸ δυςπεπτον, οογοοοίι αἰἰγοϊζο, 

απο νομίν!οα]τι8. ἀθσυΘ ΘΟΠΤΟΥΙ οἱ ϑπιο]. ν. Ρ. 58. 

τ. ταυρίαν. τοῖς δὲ ἐν χειμῶνι διάγ.) Ἰποϑὲ ΔΙ141ιἃ ΒΡΟΟΙΟ5 

ΨΟΥῚ οοπϊοοίταθ. (ὐασαιθομΐ, ἱποϑὲ ἀπο δοιηθη. 566 

ΠΟ 5. {|5}401},. παῖ Ρογβαμδΐ Ἰοοιμ. ὨΔ]5ΟΣ 6. ΘΟΥΤΠΙΡΊΠΏ. 

ῬοθοΣ 

προςτίθησι δὲ τ Ῥγο δὲ 1. γὰρ. 

οὕτως ὑπὸ ὀψοποιῶν) ΔΌΡΙΡΟ, 5ἐπ6 Ἰεσοηάμ) οὕτως, ὡἧς 

ὕ. ὁ., ἃ νπϊσαία 1τἄθὰ ἀἰοαι, αἴαιιθ 51 δηπποί σοὶ οὕτως, 

ὡς εἴωθεν ἀρτύεσϑαι ὑπὸ ὀψοποιῶν. 

μετὰ " προαναλωμάτων) «(ἰΟ]ογ {τι5. οδὲ ἀδίου 8015. ΤηΐΘ ΘΕ 

ΘΏΪΗΙ οὗ 5απι5. ΙΟοτ5 οἰ. προαναλωματαὰ 511} 511 1015 16 ΤΌΙΙ 

ῬΥΪι5. [ἀοΙο Πα 1, απᾶμπὶ θὰ ΡΟ 15. ἀπιξ {Ὁ ΠᾺΥ 18. 

δ οὐδὲν μέγα τῶν ἐσϑισμένων παραμένει.) δὲ οὐδὲν μέγα 

μετὰ τὸν ἐσϑιόμενον παραμενεῖ. εἰ ἦρδέ, ἐσέ 5ιιῸ Θοπεμιοείο, 

γεεἰέμσιν οὗ ργαφοίαγιεην Ορόγαθ ργϑάέϊι7),., πιαπιοδ ἐξ ὅτν τ'δτὴδ 

Ῥοϑέ βιεὀίαίπν ἐδέμπν,, οτιῖτιβ σα πο5. οομμοάονο Ψ 518. 5181 

{που 11. εἰκὸς γὰρ, ὑπὸ πολλῆς ---ο την ΘοΟμϑθη  ατιθιεν 65, 

αὐϊψιεην αὐ οἰμδπιοια {είγα5 ἄαρες πον αὐΐα δ οατιδα 

6556 “ΟΟθϑϑμ 71, νεῖ ἀπέμπην ὐϊθοῖδ8ο, φιαην {79 6116 

Φγαρὲ οὐδὲ ἱπορία,, φιιαζέδ ορρφάημιεγθ δοίοέ οὐδιεώζοηυθ οἶχ-- 

οἰαβ απὸ γώπ αὐίοέας οἐρἐέαέο8. 

ἢ δικῶν) 1. ἡ παιδικῶν: ατὸξ ἐϊδ οογρογιι5᾽, φψιίέαθ, {ιεῖς 

αηιαΐ, δῖν 8 Ῥύι6}15, 51 6 Ρ1161118. ἔδοι!ο ΠΑῚ ροίιπξ ἃ ΠΡνασῖο 

Ῥυδϑιου ν 011, 4τ18 ᾿Πογᾶς πὰ ΣΟΥ 15. ΗΔῚ 511. 51011}}Π|η86. 



ἌΠ ΑἸ ΤΕ ΜΙ. ΤΙΒΕ 1. τήδ 

αἰκάλλουσι) 11} δα κάλλαια τῶν ὀρνίϑων, σα]]ονται οἱ 

δα] ΠΠ]πανλατὰ ΤΠ. Ὸ5. 1105 ΘάΥΠΟ08 ἸΟΡῸ8, ἀκ στοβίσο νο] (ὁ 

μὰ Χ1}}}185. οασῖ ἀορομάδηϊοθ. βδόὸπὺ βέοηθ οοηνομίηξ. 

κάλλαια εἰ αἰκάλλειν. 

Π " ΄ 7 

τοὺς ἄλλους γεγονότας) ατιῖΐ ((οἹοπάτιηι γεγονότας, «τι Του, 

τ. ἄλλως γεγονότας. οἱ Ῥέ0110 μο8ὲ ργὸ τῷ ἐδωδίμῳ 1. τῶν 

ἐδωδίμων. 

ἘΞιωπ δ: 

περὶ ἁλίας) “. ἁλιείας. 

πυραμοὶ) πυραμοῦς οϑῖ ἀρτι ΑΥ̓ΙΒΓΟΡ]Ι πο. Ροίοβδέ ἰὰ- 

τὰ ΠῚ ΠΟΙ ττι5 πυραμὸς ἴπ τιδὲῖ {π|586. ν᾿ Ῥάθΐ]10 ρμροϑβὶ. 

ὑπὸ τριμμάτων) ὑποτριμμάτων τιο ψοράθιι}0. 

Ἐπ βὰν 

πατάσσεται) κατάσσεται, 

ὃ. τ. ἐναγὲς) ἐναργὲς. οἰαγιήι, οξ ρον δ τοτετεηι,, ουϊεζετιξε)τὸ 

δὲ “νείμέ ρμαζραδέίοην ρεπίτσ. πᾶσι πο βοϊππηπηοεῖΐο 111-- 

ΒΟΙΊΠΪΟ νἱἀογαί, 56 οἰϊαιη 151} 18 οῖτι8 πὰ πχαμπι 86 14, 

«πποὰ νἱάογαίϊ, ἴοποσο ἀθργομπομάον δῖ. 

συκάξειν γ. καὶ ----} καὶ πο τοάιπάαξ, 56 δ δα Ποαξ 

Ῥγδθίου. οοηϑοί ἢ} ψΟΥΡῸ 8ιση Ποιεῖ, ατιὰ δ ο58 λίοζς 

ἤορογθ, ἰἄθμὶ εἰέαπν αείλιιο δι σηλί σαν Ῥέσαῦο δαἰμηιδαν 

ΕΧασΙταγο, ῬΟυβθηπὶ, ἴῃ 50]]Πο[πάϊ685. δἰ τποΪθβίϊας. εἰ6]8-- 

ἀἸομ  118. 1Π164 115. ΘΟ ΟΟΥΟ. 

τῇ ψυχῇ) 1. ἡ συκῆ. πἱλι »ογίεπείας χέοιι5. αὐὦονγ-. 

βεροκκια) βερεκόκκια, , ργαεοοοία. ατὰθ πὸ85 «ἤργέξοδεγι, 

εἷθβ αργοοίδ ἈΡΡΟΙ]απιτι8. Οὐπδοιίπιιέ ΟΥ̓ Παρ 8. οἱ ἢ1-- 

ϑα πι5. , 

ἀπάτας) οὐϊεοίαίίογνιο5., {ιεῖοβ οὐζμπν ζαζίεγιέεδ. Ῥαῦ}ῖο 

Ῥοβὲ ῥτὸ ὃ δὲ ἱπίονρυοβ υἱάθίαν ὅ γε [6 σῖ586., ἢ {τὸ οὐηι 

Ἰαιιάο. γον ἀρτι Αὐ Ἰϑιορ μάποην οδὲ νοραθι]ιη ἔπ ΡΊοτι-- 

ἴππ, οὗ μάγοι Ὑ1.1]6.ὴ. 5: σοί, 



τ4{ ἘΒΕΙΘΚΙΙ ΝΟΤΑΕ 

δ κειδῶ. ἢ 

παραψίδες) παροψίδες. γα 1}}0 Ροβὲ Ιοσ. διαγωγήν, ἥν οἷά 

τις ---- νἱίαθ εἰογηθδέίεαθ αείγεϊη δέν αἰίοποην, {μας ψιεαξὲδ 

δὲέ, ἤοοιι5, ἑὰς δὴν έοα!. Ἰόννο μιῸ πρὸς αὐτοὺς 16. πρὸς 

τοὐναντίον. εἴ γγὸ καὶ ὅλην καταστ, ἰ65. καὶ τὴν ὅλην κατ, οἷ 

Ρτὸ ἢ ἑστία 16σ. ἢ κἡὶ ἑστία. ᾿ 

τῶν δὲ ἐνηλάτων τὸ μὲν ἔξω οἷο.) ποη ἸπίοΠρο ἢν. 1ο- 

οὐ, Ῥεϊπιπ Ἰάοο, απο τὰ ἐνήλατα ἃ τοῖς τοίχοις ἀἸ511}-- 

συ. νι. ροβί. απᾶρ 4111 εαἄομλ [ἀοππξ : ἀοιπάθ, ἀπ|ἃ 

δροπάαην ΘΧΤΟΓΙΟΥΟΗΙ ΤΙΧΟΡῚ, 4τπ|86 ᾿ηΐπι5. οΡαρδΐ, οἱ 11- 

Ἰουϊοῦθα ψἱρὸ ἰσιραϊ, απἱ οχίπιβ, ν᾿ Ρ. 92. πὃ1 τάορμν τὸ- 

οασνῖι: ἀεπίαπο, αποά βυιπηπηᾶμι οἱ ἱππᾶτ Βροπάαμι οἰΐδιπ 

ἀσπΌϑ0 1}, δα σαραΐ πρὸ εἰ δὲ μϑάοβ μοβιίϑιι, οἱ 1Π|8 1 

ἀδ τπαῦῖθι5 ΠΡΟΥῚ5, μάπο 46. ΤῸ} 6}}15. 1 ΤΟΥ οἰ δέν, 

ξέσται οἱ ϑεράποντες) ἡτιϊα ΠΔ} 1510] ἃ σατο ἈΠ 1Οτ1 118 

ΘΟΥΡΟΡΟ, 4Π ῬΙΌΡΤΙΟ 88} οἱ θεράποντες, ξέουσι,. ταάππί πὸ- 

γΔΟΌ]Π15 οἱ 5ἰνι σι Πθι8, οἱ {τ οαη Ραμ Π15. ἰΆΠΟΙῚ5. ΔΙ Π]561|6 

χηο 15 Πογούτ ΘΟΥ̓ΡΟΤα. Όυγο ἀμφορεῖς οἱ ὑπηρέται. ὑπη- 

ρέται διιαΐ ῬΤΟΡΥΙο δαξιίξ. ΠῚ ἀπϊα ἀναφέφουσιν ἐκ τῶν ὦμων, 

σοΟμ ραν Δ ΠΡ τοῖς ἀμφορεῦσι, 2) 1110 ροϑῖ προςπτυσσόμενω 5ιιηΐ 

οονερἑοαεέα,, ἀτιὰο πτύσσεται αὐτὰ πρὸς ἑαυτά, 

Ἐν 268: 

πυργίσκοι) αγηιαγία, γοροδέϊογία,, 80 6.6 ΤΌΥΤΊΟΙΠ5 

Ἰηϑίντιοῖα, ΠΟΥ ΡΥ 6. 1Π|8}11168. 511} ποϑῖσαθ ἔγθδογαα 

τοῖα, νἱ. 4πᾶ6, ὦ Οομποίαπιπ. Οαγομι. 46 πενταπυργίῳ ΑἸΧΊ. 

στρωματόδεσμοι) ΟΟΙΠΟΠΟΒ, ἴπ 405 ΘΟμΙ, οἱ 1π ἀπ τι 

ῬΟΥΓΑΤΡῚ 50] ομΐ βίγαση]δθ. Ἰοάϊοθϑ., 51.118, πὶ ποβίσα }ὸο7-- 

ἐοπαηίδαι. ΤΟΥ͂ΤΟ παλλακίδας, ΘΘΙΠΠΠΟ ΔΑ. 

π. δ. τι ἄλλ, σκευῶν μακρ, ---- ζοπριν ζοτεέ αἰέψιεοην 

δα οπιῖα οἱ φἐἰἰἑα ἔπε Ῥεγδοηιεῖ, ργαξβείην Θμ70, φιρὲ ἐθ- 

οἰογες διεῖδ ροδίτίεί ἐἐῥοί ἐς ἐἰο5., ψιὶ ποτν αὐϑῴτθ θα Ή1118 

ἰοραμέ, δθεῖ ἐὰν 80 ἔρϑέσιθέ ἐηϑοηο “οιρΐθ αἰλᾳιίί ἔπι ε-- 

πίαχιί, ψιίο δμρρίοανἐ αἰοίογ ἐδ ἐπαμδέρέαπι. 

τῇ ἀρχῇ) 1ᾷχο ὙΈΡῸ τῇ φάρυγγι. ριέαο. 
15. 56. 



ΑΘ ΔΗΨΕΙ17), αν Γ8ὲ 1. 14 ὧν 

Ῥω βᾷ, 

ἵνα διανευϑῇ ὅσα οἷς.) 1, “, διανεύσῃ ὅσα βούλεται σημαίνειν. 

αὐὶ “, διὰ νευμάτων, ὃ, βι., σημαίνῃ. 

ἀναπεπλασμένον) ἐμέο, εἰ γεξέχιεο ἀξδέρίομῖςο ἀρρα-- 

γαΐξ ἐπδέγποίιαπ. ῬΟΥΥΟ ΡγῸ μὲν ροϑὲ βασιλικὰ Ἰοσ, γὰρ, 

ΤῺ πλείστας ἀσ]οπάϊπι, αὖ νἱΐίοβα βου] ρίϊο σου θουπ ἢ 

δίκας. ῬΊ͵Ὸ οὐ πλουσίᾳ Ἰορ. οὔτε πλουσίᾳ. οἱ ὍΧΟ ποιοῦνται ἴ, 

περιποιεῖται, Θογιδοίδοϊέ, οοπίγαλί. ν᾿ Ὁ. 57. «τυ προαγορεύει, 

δὲρηίμοαί. ῬοΥγὸ τροχοπαικτεῖν δὲ παίζειν μετὰ τοῦ τρόχου. 

ἑὀέώ, μαχαίραις. πᾶ νευρὰ ἃ περὶ Ομ ροβιΐα ο. ἀαίίνο οοη-- 

δἰσιαπῖαν, πἰὶ λίϑω, τ 0] ϑηρίω περιπεσεῖν οἵ 51 }1}1ἃ. 

μᾶλλον παίζοντα ἰδ.) Ὁγὸ μῶᾶλλ. 1. ἄλλον, Ῥαι]ο ροβὶ ἢ 

μιμολόγαι γὰρ καὶ ἅπαντες οἱ γελωτοποιοὶ ἀπάτας καὶ ἐνέδρας ση- 

μαίνουσι. τὸ γὰρ ϑαυματοποιεῖν, γελωτοποιεῖν. παι {{Π1ῚπΗ. ΘΙ ὰ 

(5.1). ϑωυματοποιεῖν, γελωτοῖ, 7) (βιμολογ. οἱ ὑποκρίνεσϑαι) 5151-- 

Ποαμξ. αἰϊάποπι εἰΘΟΊ ΓΟ. 

ἀφωνως) οὔδομγα, πέρτα εὐ πτορέμα τόσο. οἵ Ῥϑι]0ο 

ῬΡοϑβὶ 1ε5.: ἀγαϑὸν, μάλιστα ἑπόμενον ὑποφυγίοις, 

ῬΘΡ. 

ναρκίσῳ) ναρκίσσου νοὶ ναρκίσσων. [δὲ γα Ἶ) 0 ρΡοϑὲ 1. βλέ- 

πῶνται,) διὰ τὴν ἱστορίαν, μάλιστᾳ δὲ τοῖς ἐξ ὕδατος (π| ρ}15.8- 

ἴογ65) ἡ δ ὕδατος (αἴ παιΐαο, ποροϊ ογοβ εἱ 511}11168.} 

Ῥιὸο παρὰ ἃΐθ μὲν τὸν καιρὸν 165, κατά, ΕῚ ρᾶμ]]ὸ ροβὶ ], 

καὶ τῶν λαιϑάνειν πειρωμένων. 

ὅπου γε) ΡΤῸ γε Ἰο5. δὲ, 

μέχρι παντὸς ὃ ἀμάραντος) ψιία αἸΠΑ7 ΩΤΙ1:5. ΟΥ̓} ἐ6771-- 

}οῦ δ δὲ ποηπῖδ Ἴ|06 εδί, δὲ τοί ἔην ἦρδὸ οοίογε: 8:ετε7γ, 

ποπεπ, ἐμοί. Ῥοῖχο γγὺ ἱεροῖς ἴ, ἡἠρίοις, ΠΙΟΙΝ ΙΕ 18 

δορμζογαζίῥτεο. 

ἀναβάλλονται πράγματα) ἀναβάλλουσι τὰ πρ. 

Ῥ»...67: 

ἔνεστιν) τη] οῖη βπιρΐοχ ἐστὶν, οἱ γοοί: δ᾽ ὃ ἀϑληταῖς 
᾿Ὶ 

μὲν ἀγαθὸς «τος 
ΑΚ 



ὙῚ ΒΕΙΒΚΙΙ ΝΟΊΤΑΕ 

δρωμένοις) ὁρμωμένοις. οἱ 515. «ττοχπδ αἰουὲ 1 Ἰσα!] τῖτι5. ἴῃ 

πο 15. ῬΟΥΤῸ Ρ1ΤῸ ἀπόρους δεπῖοη ἴα Παριϊαί ἀλείπτους. 1. 6. 

ἀηττήτους, αὐὶ νικηφύρους, εἴ Ῥάμ]]0 Ῥοϑὲ ῬΓῸ δοκοῦσιν 1. δοκῶς 

σιν. εἴ Ῥγὸὼ δὲ ροϑὲ κοινὸν 1. γὰρ. "Γι καταδέσμους 1. 6. τ᾽ζ)-- 

ομέα τιιρίοα. ῬΟΥ͂ΤΟ ῬΥῸ στεῷ. ἔχων 1. στεῷ. ἔχῃ ατιΐ ἔχειν 

δοκῇ. 

καὶ κρυπτὸ ἐλ.) καὶ τὰ κρ. ἐλ, 101. παγν ζέον! πτεῖο 

σιοείο ροίεδέ, τοῦ ἐ6, ψειὲ απεροάην ΘΟΡ ΟΠ ΟΝ βοϑέθέ, γον δὲέ 

δομϑρίοιει5. δὲ ἐπι Οὐηυτεην Ῥεγδοίμ οι. Δ ὄναρ ροϑὲ 

στέφανον (ἀο]οπάτι, τοὶ παΐτηι 6 ἢ π οἱ 1ἰτ1ὺ νΟσΑΒΌ]ΟΥ ΤΣ 

αἰχῖηατιδ. Ῥ ΟΧΙΠΙΟΤΊΠΙ. 

Ῥ 08; 

διὼ τὰ αὐτὰ) ργορέεν δαϑείθην οαϊέϑϑαδ. ὙΛΟΥΘῚ ΘΗ] 

ἀπᾶοὸ οονΡορα ἱπναάπηξ, 10. Θὰ 56 1ππρ]]οαηξ, οἱ φγοίπη- 

(5 νοϊαϊ χαΐϊοθβ δραμΐ, πὸ ΘΟΧΡΕΙΠ οὐ οχοῖ ἄθρτο 

αποαπΐ. ᾿ 

πορεύεται) ατιὶ πορίξεται 165. «τὲ ἐπὶ τὰς ἡδονὰς πὸ- 

φεύεται. 

καυστηρίοις) ΑἸΤαπιαπιο 515} οοἴαμ αι, οἱ 1οσ, βιιβρῶ- 

οαθ αι κασαυρείοις, δε Ὀοπο Παβροῖ. βδίνο φιοά μοῖπο Ἰαἰϊπαο 

ἀτησιαθ ᾿αη 88115. ΘΠΑΡῚ5. βογηαοεβ τὰ καυστήρια οἰ 7.:--: 

γιϊοϊφτια,, 'ὰ. ο. Ἰπραπανθι5. σΟΗΪ 1, δῖνο «πο ΤΌ μ͵ο65 

ΠῚ οἰκο νᾶροῦθ ᾿ποου πάντ }., αττὰ6. τάποῖο οἷοθο Ρ]ο πο 

ἵν. βου 115. 111Π15 Ἰοοὶβ γἀοθαπί, ἔπιοϑὶ γϑοίο καυστήρια νο- 

οαία ἕπου, ΠΟ ΒΈΘΟΙΡΥΕΙΣ πππὺ Ιοοτι5 Πινθπα] 15, 0] 

ΜΜοββα πα πὶ αἷΐ πτιἄα πθοτα, 4πὲ2ὸ ΘΡῚ Δ] τι Δ] τι1556 8, 

Δα Ἰποουπα. ΟἸ ἀπ ΒΟΥΨΟΣΊΙΣ Ὑ 1 15511118. ἡΠΟ]8|18580.Ψ 

Τιοοῖι5. οδὲ δαί, 6, τόρ. ἀδϑαίω τχγίβ, ποπείμην δαϊζίαία, 

γεοθδοίέ, οὐδοιεγέδῳιθ οοῖδ ἐμ7ρῖ8, ψιεηιοψιθ ἔμοογηαδ 

7οοώα, ἱἑμραπαὶ {πε «αὐ μεένέπα»» οὐογετα. ἘΠ᾿ τα 

ἀο]ομπάιι5. εδὲ ἀβιουΊδοῖιθ Ροϑί κατὰ οἱ ἀπο λόγον. τοοίο 

ομΐῃ Ππαοὶ ᾿ἴο Ἰοοτι8. δ10. οἰϊδῃ Ὁ. θ9. ἰοία ρΡοβὶι ἃ}5- 

46 οατι5α ἔποσγιαὶ, τἀθοσιθ (ο] εν Ὁ οΡομΐ. 
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ΠΟ δὲ 
"» Ψ » ξ 

κοινὸν ἃ γυναῖκες ἐχουσι τῷ τόπῳ, ανται μέντοι ἀγ. σ.) αἱ γυν, 

ἔ, το τι αὐταὶ μὲν γὰρ ἀγ. σ. 

καὶ ἐπὶ ἐργαστ.) καὶ αἱ ἐπὶ ἐφγι Εἰ 1ηἴτὰ γὼ καὶ τὸ 

περὶ σῶμα Ἰοσ, καὶ τὰ περὶ τὸ σ, 

ἘΝ 70: 

ἐπάγει) ὑπάγει. [ΟΥ̓ 5᾽ 14 “ποάῖιδ ᾿πΐουρυ 8. δᾶ πος τὸ- 

ΞΡοΧῚ: γοοΐο νουΐθηβ. δεδιοϊί. 

περαίνει!) περανεῖ, ᾿ξ ῬγῸ δεφεῖν 501. δέφειν. 

---ς δεσπότου δέφεσθαι) γογ ποῖ [πιὸ 1Π16 Ἰοοῖ5 Αγὶϑίο- 

Ῥἀδμῖθ: ὥςπερ τῶν δεφομένων, οὕτω καὶ τῶν μαστιγουμένων τὸ 

δέρας ἀπέρχεται. ; 

ἐρωμένου ᾿ τὴν γνώμ.) ἐῤῥωμένου, οἱ 516 ἀπούτια. (ὐΟΓΠΑΥτ5 

οἱ ΒΊΡΆΠ1π8. ἀδινάθ Τὸν, οὐχ ὅτι γε τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν, "οπ, 

ἐαγεάτεητη, 110}, δτέῖεην ,έίζη. ῬΌΥΤΟ ῬΡῸ εἰς διδασκάλους ἰθδ, 

ἴον! εἰς διδασκάλου. ἡππᾶιην 5. δ ἰοτίο ἼῸΠ οανοαΐ οχοιι- 

βαίομθ ψυϊραΐα, «πος [ὩΠ1611 ΡΟΒΠΤΜ18., 1. 6. ΘΙοραμίιι5 

Οὐ, θη 8 {π|8.Ὁ Ὁ. Ὁ. 71. 

τὴν γα, 

καὶ καταγφάφων τ, ε. α. ἄπουσ. ---ο)} ΠΊΟ]11|8. ΠΠΠῸ ΠΟΙ 

οχιπιπάο πὰση ποο: καὶ καταστρέφων (ἀρίπ5. ἰάπηοπ Τοτοῖ 

καταδαπανῶν, 504. ὨΪΠΪ 11} ἃ νΟΒ 15 115. ΠΟΛ στ. 4011) τῆν 

οὐσίαν εἰς αὐτὸν, ἀπουσίας ποιήσεται καὶ ἀποκρίσεις, ἀρ ἃ Π8 

οὐ ἀἰβρου ἄθη8. 5145. ἔπουαίοβ 1π Θαἢ], {{ΠΠπ᾿πιπὰ ῬΥΟΑΙστι) 

Τλοιοῖ ἀπουσίας Δ] »5τιη) Ἰοἴ165 τῆς οὐσίας δι είδη 86. 8πᾶθ. ν. 

(πὰ δὰ ορτβοῖ]α Ῥ]τ ΟΠ 0». 598. οὗ 1ῃ δἀάοηκ]5. 5011- 

7,851. απ τὲ. Ια οι [106 110 ἀὸ ἴθ. οἵ Οδβιν. ρ. 81: ρεη-- 

εἶς. φαΐϊί. ϑδηφιείγίαπαθ οἰϊατι ἀπουσίᾳ ῬΥῸ διοχθέζο)}6 56771-- 

γ18 ΟΟΘΟΙΥ ΙΓ, ὈΥδοίονυ θα ἰατηο τῖξ πιὰ 515 ΘΟΠ  ΘΏΙΟΙ5 

1π011 Ἰϊαρτιαο, ἀπουσιάσεις, τιῦ Ῥατ]ο μοβί. ἀπιαηνν δ 6 ΠῚ ἣλ 

ἀπουσίωσις 101 τιον Ἰοϑαίι, 804 ἀπουσιάσεε ψΟΥΌΤΠ., ΔΕΓΑΥ ΟἿΣ 

ἃ νοῦ) ὦ ἀπουσιάξειν Οσοσϑανο Του. νοα)ἰτ ἀπουσίχοις. 

Ν».» 
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ἐξ ἀποστροφὴς) πᾶν ῬδΕϊ65 ἀπεστραμμένος πάσχει. ΤΟΥ Θτιπν 

ΟΡ νονεῖ τῷ δρῶντι, (ὑδδία πάρ πο δαηΐί, [αΐσον,, ἄροϊδ-- 

φάη ἰδπιθη, (8 1 ΟΥΡΓΕ5. Θὰ ἸῸΠ ΡΟΤΟΟρΡΙ. απο 

Ῥοβὲ ὕγὸ χώραν βοι[οη τα Π|αριτα! μάχην νο] ἔχθραν, ν0] διῶ- 

φορὰν, νο] χωρισμὸν. ἐδέω. ἴ. 165.: ἢ γὰρ αὐτὸς ἀποστραφήσεται 

τὸν πατέρα, ἢ ἀποστραφήσεται αὐτὸν ὃ πατὴρ. ν. ἰληιοι Ῥι 725 

ὉΔῚ Ἰοοῖθ 51111}15 ἤτπ]ο οδὲ, ππᾶὸ νυϊσαία ἀοίομπαι ροϊοβί. 

ἐντὸς δ᾽ ἔτι τῶν δέκα) δειΐ μὐλτιο ἐγείγει εἰδο θέμεν διεῦ-- 

αἰοίοδ. οἵ Ῥᾶτ]ο Ῥοβὶ Ἰοσ. ὅταν δ᾽ ἐν ὥρᾳ γάμων. Ῥοῖγο 

τηΐγα ροϑὲ ϑυγατράσι μτιποίτ (ἰο]οπάτιπι, οἱ ροδί ὄνειρον 

«οὔχῆα οΟἸ]οσαπάππ. παπο αἸδίϊῃσποηάϊ γαϊμοπεῖη. 1Π|0Ὑ-- 

Ῥτο8. 4ποάτϊιο βοαιιαίτι8. δδὲ, ῬΑΡῚ πιο ράϊ]ο μΡοϑὲ μιηι- 

εἴσῃ ἀοϊειάτμ. 

Ὃ περὶ μητρὸς λόγος εἰς.) [. ὃ π᾿ μι λόγος, ὅσον πρὸς ἀφρο- 

δίσια, ὧν ποικίλος. “έν ἰγαωοίαίίο εἶδ πιαίγο, πιεαίοπαις ἀεί 

σόην τοπεγοαηπ, ρεγέϊιθξ,, δὲ τ'α᾽ῖα. 

συμπλοκαὶ, τὰ σχήματα) δ.) καὶ τ. δχ. ἴχο11]6 καὶ ἃ ἴππὸ 

ψΟΘΑΡΗΪΙ ὈΥΟΧΊΠΗΙ {πὲ ΕἸ 1511]. 

ἐπιπεραίνοι) 1. ἔτι περαΐνοι, ῬΟΙΤΟ Ῥ7Ὸ ἐπὶ τούτων γεν. 165. 
, 

ἐ. τούτω γεν. 
, ’ Ὶ ᾿Ὶ ᾿Ὶ ,ὔ Ἃ 

τὶ δὲ ταύτῃ πλυσιάζοντε οἷο.) τὸ δὲ ταύτῃ πλησιάζειν τί ἂν. 
ΕΣ 3) 1 Ἂ Ν ᾿ : Ὶ Ε ς . Μ ε 

εἴη ἄλλο, ἡ τὸ μὴ σχολὴν ἄγειν. ἀοίπάο ΡτῸ εἰ 105. ὁ. οἵ 
΄ - “7 - Ἁ . . 

ῬΟΥΥῸ οἰκείαν, μαξγέα)". ἐϑέε. δὲ) 1: γε. δὲ φιυίίσηλ. 
" αὐὐ ἐφ αὐ φον ΠΌΟΝ Ἂ τῇ Ἂ - 

πενομένων καὶ ἐν ἐνδείας οἷς.) πενόμενος) καὶ ἐν ἐνδείᾳ ὧν τῶν 

ἐπιτηδείων. 

ῬῚῚ 5; 

Δ 2 " . - 

γένοιτ᾽ ἂν ἐπὶ ---- ἀαηἴο ἧ, ἀοο5: ΔΠτι|4,. 6. 6... ἀλλῶ, 
2 ᾿ Ω “1 . υ 

ψο] οὐ μὴν ἀλλὰ ΝΟ] 51}}1}15. {τ ηΠ5111τ|58 ΙὈΤ .18. 

μεταβάλλει" καὶ τὴν γὴν οὐδὲ " αὐτὴν) ἀο] 6118 καὶ οἵ ρῥτμ- 

" - ᾿ ὌΣΕΥ ἊΣ τῆ ᾿ το εν Ὑ7}}γ}.}1"4Ὁ νει »" οἷο εἱ δϑίου 500, 8160 ΜΠΡῈ οὗ γη]ε Ριοίαγο: μεταβ,, τὴν γ.} 
γκ ἢ τ ΚΡ. ν . . . . . 

οὐδὲ αὑτήν -α ὧν πιαέθ Ων ΡῊ 47), ΟΠ Ωη 1 ἜΡ  ἐε{1|7)) ΝΑ 

ἐπι ἐθ» 7 7}. οἰ τυλεἐογινέι5. ἐάηιοιν ἐϊέας ρεά]θ5 ἡπαΐ 5 16-- 
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ἐῤφψτεῖαϑ πιαίγοην αἰ) ο]αηιτεϑ. ἀοηὅο Ἰεσ. σημαίνῃ αὐ σημαί- 

νοι νὺ Ὁ. , χ. ἘΠ τὴν Ροϑί τῷ οἵ δηΐο γῆν ἀοϊοπέιμμ, ῬοΥν- 

ΤῸ μόνῳ) βοπίοπ!α ΠὩαριταΐ κακὸν, ἐφίει. καταβαλεῖ. Ῥά1}10 

Ῥοδί 80}. 15. οἰκείαν, ΠῚ115. ΟΥΟΌΤΟ ποὺ 1 νοΘάθ.]Ὸ Ροο- 

σαί {πι}| τα Αστιν ἄογο ποϑίγο. 

Ἐν): 

τὸν διέποντα καὶ τῶν ὅλων) Τ, τ΄ διέπ, τὸν βίον αὐτοῦ, καὶ 

τ. ὅλ, Ῥοβὶ ἄνωϑεν «εἰοο51 ἐπικειμένη. γιαι ψιαθ ἐξα ζ)-- 

οτεπερίέ, ποὰ αὐτΐοια, δι οσα δαΐ,, δα δὲ λον ἐπ» 772, Τποῦν ατὲ-- 

ἐθην τὐρ ον Ὁ» πιαίογ. ΟΥΤῸ ἀποτεταμένῳ οϑί 2) ἐοηοιεν 

Ρογγϑοίο, φιιατιξδ ταγυΐτ85. 68ὲ, δρῖπο. Ράμ]]ὺ ροϑὲ μρῖὸ 

ἧττον Ἰοσ, ἥττονας. (ἀοἰπάθ ργὸ διὰ καὶ τοῦ ἄσϑμ, 16. ὃ, τὰ 

καὶ τοῦ ἄσϑμ, εἴ γγο᾽ χρῶνται, Ἰορ. χρῆται, 

ῬΝ οι ἢ, 

ἐν μέρει) ἐν ἀο]οηπιπι. ῬΌΥΓΟ ῬΥῸ κοινωνήσειν 16. κσινωσ 

νεῖν. ν. τὰ. ΕΠ ῥγῸ εἰ ροδβί καὶ οἵ δηΐθ δούλω 165. ἡ. οἵ 

ῬτῸ τὸ ἀηΐϊο ἀνδρὸς [6 5. τοῦ, 

ΡΟ ΟΣ 
ἡ , - 

λοιμὸν ἢ νόσφι.) λιμὸν, Μεηποσι. Ῥᾶι110 μοϑὲ 1Ἰεσ, ἀποδῶνται, 

νοπάαπέ δὰ, χίέαθ τοίου ποάὲμί. ἀοϊηθάο αὶ οὐδὲν μᾶλλον 
ἀν. Ἶ ΠῚ τ » ΄ 

μαθήσεται Ἰοσ. αἰ σύδεν ἡττον οὐ μαϑήσεται, 

ΤΗΣ 

τῶν ἐπιχείφων τυχεῖν) ἰποίτιπν οὐ ορίαξιϊο πιοῦν ἐπι71556 

τ ργαοπιίμ, ἀοινιο 1. σελήνῃ δὲ μιγῆναι, 510. ἀΥΧΤ 1 ΒΕ ΡΟΥΊΟ- 

γιθτι5. μίγνυσθαι ο5᾽ οοἶγο, τοη}670 κτεΐϊ. 864 ἐπιμίγν. 651 δ. π- 

ὙΟΥΒΟΤῚ, οποία πο. οἱ [αι ]Π1ατ αῖο 6] 1οτιπι85. αἰὶ, πὸ- 
Ἂ »" Α ὃ 

ποϑίο ἀποάτο πιοάο. ἀοίμα 165. τοῖς δὲ διὰ τὸ μὴ --΄ί 

ῬΊλ δι τὴ 

ὑπερβάλλειν τι τῶν οὐκ ἀναγκαίαν) πιο γεαμηαίαγοξ 

ιεξείψ ει πον ποοροϑα) 771. 
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....θ...-. τ τ το .-ατπιπεεαπισαδασθσαυ «Ὁ 8. καὐσυσσασυσσιττιπί.-.---.------------ς.--- 

ἈΠΕ ΒΉΌΜ ΟΝ ΤΙ 

Ῥ Θι: 

ΙΓ ἀνθρώπαν κοινῶν) Τ,. ἄνθρωπον ατιΊὙΥ ὠνθρώπους. 

ἢ εἴτι προλ.) 5 4 π 1 σπαραλείπων͵ 

περὶ ὧν) χη! ἔτι ΤΆΠΠΠΠν, ἅπ|, αἀποά Ἰρβοιποι, Αἃ11-- 

ππΆπ640. 51Π| ῬΆ55115., “ερὶ οὗ ογοίαΐ Ἰεσὶ ορονΐονο, ἡπ|8 

εἴτε ρυδεοοβοῖί. ἀπο] ομΐμι εἴτε πη] Ε ππ ἀΠ ποθ ΟΕ ψαγίοία- 

ἴδπι τ στ ΘΟΟΥΠΡΙ ΟΠ Ὶ, Ῥτορίου θα 6 Βα} πη παν ΟΠ πγΓα- 

115. «τοά βοποιμα ἀρτα 1) μηοϑί Βοποτι {ΓΘ 05. Οδουνανὶ, 

Ῥ θ9: 

τὴν τ. πραγμάτων ἀκολουϑίαν) Τ,. τῇ τ. πρ, ἀκολουθίᾳ, 

ἐπαγγελίαν) ἀπαγγελίαν, ἐπι νοι 1011 6772. 

προϊέναι τὰς ἐξόδους) πρ.7 ἅ τὰς ἐξ. αἰὲ τιον {16} 178 

οτοΣ. 

Ῥω δῦ, 

καὶ χειμῶνος βλεπ.) καὶ εἰ χειμῶνος βλ. οἰΐαηιδὲ ἤέοηιθ 

οογϑδρέοζαμει)". 

τρίψιν) τὰ 651 ἕντριψιν, ιίοιῖ παιεέίαπι ἐπέγἑίαπν δαδεοαπέ 

ογείαη. νοὶ οἴϊαιη. πο ΘΟΥΡΙ5., ΠῚ ποπεπιη ΟΠ 50 τ|ιϑ 

οἱ αϑοιιθίἄτπιο ἀοοομηποάαίδο πὶ πονῶ ψοδίθδ, ῬΥ ΘΒ] δηΐ, 

ατοϊοηΐ,, ἁηραηΐ. 

ἐν ὄχλῳ) ἰά οϑὲ 1π ἴογο , π|δι] ἐπαχῖηια τ  Πάο, 9}]6-- 

Βεϊουιν δαϊγασια [ογοπίϊππι, οἱ οαπάτϊἀαίογιι ο05. ἅπι- 

ῬΙΘη 1π|11. 

οὐ γὰρ πρὸς ἔφγων ὄντ.) πρὸς ἔργῳ αι ἮἘργον. τιᾶπι ΡΕΓ-- 

πᾶς οϑβ, 
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δοῦλοι δὲ ῥωμ. μόνοις τοῖς εὖ πρ.) δούλοις δὲ Ῥωμ. μόνοις 

ἀγαϑὸν τοῖς εὖ πρ. 

διά τε τὴν) ὕγῸ τε ]. γὰρ. διὰ γὰρ τὸ τὴν. τις 

ΤΟΥ ΤΟ; 

μόνοις τεχνίταις συμῷ.) 5οἷϊΕ ἤὲδ αν ϊγοίζνιι, ψις Παρσολιὲ 

ἦπ οαδίγῖδ 7:67 618, Το. ἑέοην γοέϊιι5 αγίἐγοίδτεδ. ΡΥΟΡίοΥ-- 

δὰ Ὑόοίο μόνοις αἰτίο τεχνίταις ἙσΟἸ]οσανι. ῬαιΠ1Ὸ ῬΡοϑί ῥτὸ 

μόνους τ ]] 0} μόνον. 
᾿ , ᾿ς 4 ᾿ Α “ “ 

διὰ τὸ μὴ ἐπιτάττειν) ἵ, διὰ τὸ τῷ ἐπιτ.7 χιία ρει ριτῶ 

ΘΟ) ΤῸ 5147. 77: 2 {70 111 ΘΟΙ Τ᾽ 6γι76. 

ἐν μὲν ταῖς ἑορταῖς) Ῥτο μὲν 1. δὲ, 

Ἐ. 881 

, »" 

διάμενει τριὴ διαμενεῖ, 
, μ᾽ ’ . . 

ἀπολύειν τὰ ἱμάτια) ἀπολλύειν, αὐ οἰἸαγ γοοίο ΤΠ ΟΥ̓ΡΥῸ 5 

ΘΧΡΙΘ551, οἱ ποίαν! ΒΊΡΆΠ 115. 
᾽ . 5 ᾿ 

ἰδιόχροα ἱμάτια) ἰόχροα ἷ, τοίαοοὶ οοἱογὶδ τ᾽ οδέδδ. 

Ῥ' 860. 
ΠΥ " ; ἌΨ " ΤᾺ 

ἢ τὸ ἄλλου) γη8]]6 πὶ ἤ τοῦ ἄλλου, ατοέ αἰϊοιεῖμες αἰίονέμ5. 

τι ποῖ ᾿8π|0 ΟΙο σα ]πΠ8, [ἢ 8564. ΟΔ0.: ϑεῖον) διρἤλμ. 

Ἵ τ Ὁ77: 

χρημάτων) συ άοίαυ Ῥοπο ὨάΡογο, ἀπαμαν 5 '5 ἧἢπαο 

Ῥαρσίπαθ {πἰπ|8. χρεῶν Ἰοραίτιν, σουηπηοάδπ γα 1{πῈ7 τιΐγτιτη-- 

{πὸ πίον ΟΦ Ο ΠΟ]. ΘΟΙ ἢ ΤΟα ΟΠ ΘῚ., ΘΟ {ἸΒΙ ΟΠ 6Π1 0)6-- 

απ αυῖπμ. ἰᾷΠ1] ΟΥΑΙ ΑΡτ, 6] (ΡΠ γι, εἰ γη- 

ἰοπαῖ. 

μηδὲ πολὺς) ἴι. νου ἀοΙοπα. διιπὲ, τι βομ ] τ νοο. 

ὥμετρος. : ͵ 

γυναικί, ὡς πρ.) Ῥοϑὲ γυναικὶ γἱἀοξι" τῶν ἀναγκαίων νο] 

51 ΠῚΠ16 414 ἀἄσοβδο, ἀπ Ροίϊπβ, αποα πηλ]11, ἰοοο εἷς 

Ἰοσ. οδὲ ὦν, ἰαοίτιγαηι, φαγί, ΤΟΥ ΓΙ, “πα διφτι γέρα 

γιοινζία απιίς αἰαῖ. 
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ἀυΎΘΘῚ 

δρῷζν ἑαυτὸν) ῬοΒΓ ἑαυτὸν ΘΧΟΙΑΩ͂ΙΕ κακὸν. «Ἰ 4 ποίἴο5. 08Ὁ-- 

ΒοΡν αν ὁρ Αὐτοιπίἀοσιιη ψΟΟΈΡΉ]ὰ κακὸν οἱ ἀγαϑὸν οχ- 

ΟἸά1556; «ποα {ογβιίαη ΟΧ 60 οοπίριί, απο 6 515}18, 

ΟΠ ποσυῖθ ΠΠ ΟῚ 15. ΤΠπογτ πη Θχαγαία τ {πᾶ6 δῖρηα ΠΟΥ ΔΙῚ 

αὐ ΠΟ ἀββο ιο θαπέπν,, ἀπὲ ΡΓΔοιου νυ ἀοθαμΐ, 

ἢ σκοτεινδς) 11, νεῦρα ψὙἱἹάθηΐιγ, πιξ ΒΟ ΟΠ ππ νΟΟ. γνδε 

φερὸς, ἀεϊοπα 6856. 

εἰς ἑποίαν δ᾽ ἂν ὕλην) σοίογεην, τιΐ σοογ ρτι5. Δ ΟΡ 15. οοτ 

ἸΟΥ, Πᾶγ6 ΘΧΘΡΟΘΏΓΙΡΙ5, ῬΌΤΡΙΤΘΙΙΒ., {πο ΟΥἽ 118. ΡῈΡΡα- 

Τα ΓῚ ἜΓΟ: 

ταπεινὸς) απα ἀπὸ ΠτιΠ]Π10, 60. π26}1π|8 ἱπΕπ}} οἕ 

ΕΠ σο μι 1π|5. βίη σαΐα ΥΠΠΔΥῚ ΠΟΒ5.ΠΠ18. 

ἘΜ ΘΗ: 

ἀἄστρ., δούλοις ταρ.) ΕΓ, πλουσίοις. 

διὰ τὸν φόβο") ἱ. ὃ. τ. ψόφον. «ποῦ ἑοπίέγαι, ῬΥΟΡίον 

δἰγαριίμαι οἱ [γασογε μι, 5] ΠΣ Π σαί ΤΠ 5; {τ|18 [8 Π10}) 5|Γ6- 

Ρἰϊπ5. 1116. 1] ποροῖ, ρῬγορίθυοα ΠΏ} Π88 1ΠᾺΠ085. 5|5.1{0αϊ, 

(εῆ γένηται) 501]. ἡ βροντή, δὲ ἐοπέίγις ποῖ δοήιαξ» 

“είν. 

περὶ τὴν κεφαλὴν) ΘΟΠΙΘΟΙ ὉΠ ΠΑ η0 περὶ τῆς κεφαλῆς, 

μογϊοιέμπν οαρέίδδ. 564. πιο Ορτι5. ὁδί. να]σαΐα 146πὶ Αἵ. 

ΠΡ ΘΟ 

λεπτοῖς) λεπτὸς ὈΔ5511 Ὡρτι 5ου ρίΟΥ 65. ΒΘ] ΠΠΠΟΥ 18. ΟΥ̓ -τ 

ΗΪΒ ῬΥΟῸ ταπεινὸς, φαῦδος, μικρὸς, εὐτελὴς ὙΟΡΟΥΠ ΠΤ, Θ6πάγ 0 

ἀἀπηηῸ ὈΥ 5 ΠΠΠ4}}) ἢτια Π 81 1π 6 ΘΟΠΪΟΟἰ 1 81) ἀσέπτοις. 

τεμένεσι ϑεῶν ---- εὐπόρῳ,) τεμένεσι θεῶν, ἢ ἀνϑρώπων πλου- 
ἊΝ Ω . Ξ 

σίων οἴκοις, ἡ ἄλλῳ τινὶ χωρίῳ εὐπόρῳ, ΟΔΟΊΘΟΥΙΒ. ΟἹ ΠΡ τι5. ΔΙ ριι-- 

ἰαϊῖ5, πὰρ ἀπὶ νι 1086. 1ἰογα!α,, τὶ 50 Π0}1α δι πί, 

ἐπεὶ καὶ ὃ κεραυνωϑεὶς) ἐπεὶ ᾿ἴὸ Ἰοοὶ 5 ση σαι ἐμηὶ,, «6-- 

ἐπαίθ, ροῦο. 



ΑὉ ΑΝ Τ ΕΜ ΠΤ. 11}8..ἕ ΝΠ χδά 

χρυσοφορεῖν) «τιγοαην ΘΟΡοπαην οαρὶίο Ὡϑῦογθ, φοέ ἔϊν 

οϑοέθ ἑαεημΐαβ δὲ γίρεγαβ. τὸ ρίοίαδ, ν᾽, 1)ομ δ. πο Π18 

οταὶ, Δ ἀταοα, 

Το ε  Θἢι 

εἷς ϑεὸς τιμᾷταὴὶ 411 δὍσει οἱ δᾶ ποῖτ5. οδί, ΠΕΙῸ ΘΠΠ} 

νιοϊαὶ. 

τοῖς δὲ ---ο ἐν γὴ) Ροβί γῇ ἀεοϑὲ δικαφομένοις, 

καὶ δεδιότας, ἐκβληϑῆναι σημαίνει.) δῖ. Ι650 οἱ ἀιβίπησιο: 

καὶ δεδιότας ἐκβληϑήναι, μένειν σήμ. οἱ 510 4ποατιο ΟΧΡΓΙΟΒΒΙῖ 

πίον θγῸ5., Του βία. 6 οοάϊοο ΑἸάϊπο. Ῥάαμ]]ὺ Ῥοϑι ῥτὸ 

καταλειφϑῶσι 16. καταληφϑῶσι, οογτιρἐτιέι), αερ»οδομααπ-: 

ἐπ}, οὐγιαγιέτι. 

- ᾿ 5 . Ψ . - Β 

Ὑ. ὅπου ἴδῃ) τι που, αἰϊοιδὲ, Ἰοσ. ἀιΐ ὅτου αἰϊριεζιεδ. 

Μοχ ῥχὸ ὅτε ἴθς. ἔτι, οἱ ργυὸ οἰκίαν 1, οἰκεῖαν, ραέρέαμι. 
ΙῚ 2 , “ Ψ ΄ 

τὰ αὐτῶ) 1. τοσαῦτα. ῬΟΥΤΟ Ρπποίτπιη Ροϑί: εἰρήκαμεν 

οουημιαΐο ππτιαηι τι. σΟὨΓ πτιαΐ οη αν ΟΥ̓ Α[10. ψιοῦ εἰϊκέηπυϊεδ, 

ἔοέ γῸ5 ϑδὲὴρηοαγιέι), δὲ φιΐβδ δἱὐέξ τιίαθαΐ" ἃ 7μηυζια 

ἑαοέμ5 τοΐ απιῤιοδέϊς 6886. 

92. 

πεπτωκέναι, ἐπεὶ καὶ ὅταν ἄλλο τ, μ.) 5ῖς Ἰεδο οἱ ἀϊϑίϊ-: 
3 σ ᾿ μ 

δ0: πεπτωκέναι ἐπέοικεν. ὁτῶν ὃ ἄλλο τ, μι 

καταφλέξῃ, 4) ἢ ἀοϊεπάσμη, τὶ 6 ἤπθ ῬΥΌΧμΙ νοοᾶ- 

πὶ παίΐπ. ᾿ 

περὶ τοῦ παντῦς.) Ῥορὲ πος ἤεοϑὶ τοῦ λόγου (νε] τοῦ 

κινδύνου) ὄντος, ατιΐ 41188 ἀοϊοπάϊιμῃ οδὲ περὶ, απο νἱάοσι 

Ῥοίοβε ἃ οβοϊίαπίθ ΠΡΥΥΙΟ, δα Ῥγυοχίπια περὶ ὧν ἀκριβῶς 

--- Ργορογδιηΐο μῖο ρουροσδιι ροβίϊπμ), οἱ ἀεϊπᾶθς ἴῃ ποπ 

ΘΧΡΈΠΟΙ5. ΟὨ5δ1π) δίαπιο ἀου ]οπ {{|586.Ψ 

βιβλ. διείρηκῳ) διήρηκα. εἰλδέϊιοέο ἐγαώὠαϊ, 

ὑφειμένον λέγων) τποαϊοπὶ ἱπάπαμι οἱ πιοάοχαίτη. 



᾿ 

το ΙΒΕΙΒΚΙΓ ΝΟΥΔΕ." 

Ἔξ δ; 

σμ. καθαρῷ πυρὶ) σμ. οὐ κα. π. (111 ΘΟΠΒΙΠΗΜΠΪ ΠΣ ἴση 

ξαχηδηΐθ,, δογά]0, αἴσο, ΠΗσίηοδο, πὸπ ἰποϊάο. οἱ 5ῖο 

«ποτ οπποπίαν Ἠθμη5! ον] 5. δά Ταπιοίδῃ, ἘΠ ΕΘ ὅδε: 

οἱ οἶκοι κα οἱ τοῖχοι) [ἱῸ οἱ ἰπίρα οἶκοι πὸπ ἄοηιος, 564 

Οοοο5 5]δηϊΐοαὶ, πος οδὺ οομοίανία οἱ Ῥεγίθθ δραϊβοῖς, 

Ὡ)ΔΙΟΥ 5. 

ὑπάρχῃ) 5. Πάλι] τῷ, ἰδόντι γυνὴ, 

ὁ δὲ δεξιὸς, τέκνα.) τὰ τέκνα, 

οἱ δὲ μ. πῦρ αὐξάνοντες --- μετάγουσι) Ἰοστιμ 516 601- 

διαί δπρτιία! 5. 1πππ 1} 1τ|5 ΞΟ ΠΟ το: οἱ δὲ μέγα πῦρ αὐξά- 

γοντες τοῖχοι ἐπὶ τὸ πολυτελέστερον τὸν βίον μετάγουσι. 

ἐν ἀσφαλείᾳ κεῖσθαι) Ἰιοτΐ ΔιοίοΥἹ τία Ἰοσαὶ, ΠΘΩπΟ 

ἀαμηπαθο. «πιο 5ἱ τἄμ 6 ἢ βοομάτιβ. οδὲ ΠΟΤ ΟῚ τισι αἴσπι, ἀο-- 

Ῥπὶΐ ἐν ἀσφαλεῖ ἀΐοεγο. 
 « αὶ δὲ " δεχομένην, τὴ γυναῖκα.) εὖ ψοϑί5 15. σοΥττρίδθ᾽ 

Ἰθοί 0118. ΠΠΟ. 16 }1π|8. ἨΪ81] οχίππάο, ἡπᾶηὶ που: καὶ δὲ 

μοχλὸν νο] δοκὸν δεχομένη, μισϑωτὴν γυναῖκα (1 8. τὴν παλλακήν), 

αὐ ψιίας ἐώπίεα οὐϊθοίο τ'θοῖθ ἐγαμδυοῦδο οἰαιαίζέιι, (ατιο 

το ταδὶϊοὶ οὐ ΠΟΥ 5. ΘΠ 1 ΟΠ5. ΠΟΙ ΠῸ5. δοάπη 

ΒΆΔΥ ΠῚ [Όγ 65. οἰαπάπη!) δα δλφγίοα ποτ οοαγίαηι, δοῖὲ 

γνογοοε οοπαμοίαπι, ἐεπιρογαγίαπν μΔΌΤΟην7), φεγῦο ρεῖ-- 

ἔζοεη. 

δρύσφρωκτοι) 1, δρύφακτοι. 

Ἕξηῆς δὲ περὶ κυνηγίου -τ-- εἶναι!) 511πὸ ἀπἴὸ περὶ δάἀάθῃ- 

ἄπ τῶ, ἴπ ἀπΡ1ο το πήπϑη:. Ῥοΐαδὲ 6 Π1ΠῚ 5ΟΥ0 ΨΟ6] 8}5-- 

416 0 ᾿πίοσου ο556. δ 14 ρογίοπάο, εἶναε ἀοΙΟΓῚ ΟΡΟΣΊοΤΘ. 

ογίο γοϊταπῖπο 5001} δαὶ ψαγΐαθ ΘΟ] Οη15. πρέπον εἶναι 1 

6δὸ ἰαΐεηξ, δῖ0 Ῥοΐπι! ἀΠΠ|61||5. ΘΧΡΟΒΊ15586. ΔΙ ΟΙΟΠΟΙ καλῶς 

ἔχειν. 

Ῥ. δ. 

ἄφοβοι καὶ ἄπρακτοι) ψηΐ ποθ ρογίοιίην αὐτοῦ ἐἘ) Ὑ ΟΥ̓ ΘΗΝ 

αὐἰϊχιιεην., πόθ περοίἐξ αἰδοιεζβ δι δέξέιεέλοηοην ατεέ Ρ067"- 
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ἀοίζογιοῦ; δἐογυοατί. ν. ἰαΐνα: οἱ δὲ εἰς πόλιν ἐρχ. ἄπρα- 

ξίαν σημ. 

᾿ τερπωλὴν --- μελιταῖοι) ἵἴ, τερπωλὴν, οἷοι καὶ οἱ μελιταῖοι, 

νοσοῦντες δὲ οὗτοι) {, ν, ὃ, τούτοις (5010 ̓  τιΧοΥ οἱ [ἀ- 

11]180) νόσον. 

δεινοτέρας) διε εἰζμ5. οποορίίαέας, οδἸ]λά 8. οομϑιία8. οἱ 

Ταρνοΐαοίαβ. Ἢ 

ἐοίκασι δὲ) ργο δὲ 1. γὰρ. 

εὔγνωμον τὸ φῶον) ἄγνωμον τι ᾧ. Ζποογιϑεείιιγ, γα οδτεη, 

ἘΠ᾿ βαῖ]]ο ῥΡοβὶ ῥγὸ παρ᾽ αὐτοῖς 105, παρ᾽ ἀνθρώποις, 

Ἐ; 960 

συνέχεον) θΟπ6 ἰιαμοῖ. 9] ρηῖ ἤοα!,, οοἠϊιάουτιης ἀἰνουβα 

111 ὉΠ] 1 1Π45581., ῬΤΟΘΙἀογ τ ἀρθαάπο ΟΠ οτάϊπο, π6- 

4πὸ δἀμιθιῖα. αἸ5.πστιθϊ «Προ πίϊα. τὐπὰ ππίνουβα ἰορο 

ΘΟΙΠΡΊΟΧΙ διπὲ δὰ «ποαιιθ, ὅπιαὸ 1114 ἰοσο σομ ΟΥ πο- 

τι}, οὐ ΘΘΟΟΡΏΙ ἃ δὰ ἀοθοβαπί. 

πρὸς δεσπότην ἐστὶ ληπτός) τ. δ. ἐ. ληπτέος. ὧο ἤογῸ οϑδὲ 

αοοὶρίεμμιδ., ΝῸῚ αὐ βορέην ἐδέ γοβοτοπαάμδ. Ῥάι16 γμοβῖ 

ῬΥῸ κρίνειν Ἰοσ. κρείειν. Θ᾽ δῖ. 4πόοσπο Π 1 σΆ111Π|8. 

“ἙΕσμοῦ ν. ε, σχῆμα) 110 ΔΟΥῸ ὄχημα. 

νομούμεναι) ταΐῃὶ σοί νοι πὶ νομεῖν οἱ νομεῖσϑαι, 

πάτο μαΐο ἐτιΐ γομεύομεναι Ἰὸρ. ατιΐ νεμόμεναι; ἀπ| πολεύμεναι 

φτεγϑαμπέρδ. ᾿ 

Καὶ αἰγιβόταν ἀεὶ τὴν ἀγαϑὴν κι) καὶ αἰγίβοτον καλεῖ (νΕ] 

λέγει) τὴν ἀγ. κ᾿ ΠΠΠαπὰὶ ἴρϑαπι ΠΠπαοαπι, ἀπᾶπὶ ρμοοία Οὐγ88. 

1. 27. ἀγαθὴν κουροτρόφον Δρρο]]ανὶδ, ἰἄομ Οάγεβοα δ, θοθ." 

αἰγίβοτον ΔΡρ6 11 !, πθὶ αἱ: 

αἰγίβοτος καὶ μᾶλλον ἐπήρατος ἱπποβότοιο, 

φιαηνῖδ α΄. σαρΥ 6 ρμαϑοαίτ, 14 ατιοά 51 σπτπ ΒΟΑΌ ΣΙ, 

βΒδχοι, που, ἱποι} 1, ἀιπμηθίοϑι 50}1 οϑί, χυζλὲ ἰαηποῖὰ 

ΘΟ 10} 686, “αμην δαγιν τοἶα {ογ αν μη δ. οκξ, αἰδτὶ 

Ῥαδβομτίμτ, 00. οδὲ Ῥπσιίτ. οὐ (οσ ] 1. νἱ. 50 μι} 18 

101 Ἰοοϊ. 
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περὶ ἀγῶνος) σπ. ἀγώνων. ῬΑΘΪΠΠῸ ροδὲ γγὸ καθημένῳ καὶ 
,, “Ὁ -“ 

σεόῦντι ἰοσ, καϑήσϑαι καὶ πεσεῖν. 

ἰνν σῇ, 

προειπεῖν αὐτῷ.) αὐτῷ τοὐτιπεῖ, Ὁ 58θρο 1π βουιρίο- 

ΥΡ5. ΠῸΠ ἀὐπχοάτηη (οι 515. ἐδίά. διιῖ ἴοοὺ σοῦ 165. εϑὲ αὖ- 

τοῦ διιΐ ραιΐο ρμοϑί ἰοθοὸ αὐτῷ ο΄. οϑί σοι. 

ἀποσκήψαι) 501]. ἄλδῃ πη, ΨΕΙ εἰς ἄλλον τινῶ, αἱ εἷς τὸ 

εἰκαῖον, ὧν ταμτεην ὀνοϊείζδοο, ΜΟΣ ῬἈγὸ ὑπακούεσϑθαι οἱ εὖ- 
,ὕ ς Ψ. ᾿ ᾽ὔ 

νόησιν Ἰορ, ὑπακούσεσῆαι οἱ εὐνσήδειν. 

ἘΠ Ὸ8; 

ἀγριαίνηταί τι ὃ λέων) ἀγριαίνῃ τινὶ ὃ λ, 

ὠφελείας σημαίνουσα) ἴτὺ ὙΕΥῸ σαίνουσα, ἡπιοα εἰϊαπὶ 115 

ἴοΥΡΥ 5 ἘΧΡΙ ΒΒ. 
᾽ “- ᾿ “ὦ 46 ᾿ Φιλὰς ͵ 3 
ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὑποστροφὴν) ἐπὶ τ. α, τοόποῦ στροφην, 

Ρ. 99. 

εἰϑάτιν) ἐϑφάσι. ῬοΟΥΤΟ ῥγῸ ἤονάγροι ---- εὐγνώμωνα Ἰορ. 

Ὅν. ---- ἀγνωμονα, ν΄. Ῥ- 100.::᾿ βίαιον, καὶ ἀγνώμονα. 

τ. φῶᾳς τὰ ἄγρια) ρόδ᾽ ἄγρια (δεδὶ αἰΐαυα. 6. 6. ὅτε 

τείνει ν6] φέρεται, νοὶ τὸ ἀποτέλεσμα, νοὶ 51τη116 414. 

τοὺς ἐχϑροὺς ---- ἐπιϑησομ.) ατι ἀο]οπάπμι τοὺς ἀπΐο ἔτισ 

9ησ,, ἀπ 510. ογἀϊηδηα διηΐ νοῦ τοὺς ἐχϑροὺς τοὺς οὐκ ἐκ 

τοῦ φανεροῦ ἐπιϑηδσ. 

Ῥ. τοο, 

καὶ τοῖς δικαξζομένοις δὲ) καὶ ἀ6] ΘΠ ἀτιπη, 

εὐρήσεται εἷς ἐπίδειξιν εἷς πολλάκις ἐτήρησα) εἰρήσεται εἰς 

ἐπίδειξιν ὧν ἐτήρησα. οἰϊοοίτγ ἐπ οδέοπϑίογιεην ψεΐ 8ρθοϊπεειν 

χπθαγην οὐδογναξίογιτέηι. Βίαίνη Ῥοδὲ ῬΥῸΟ καὶ προκαλείται 

1ὸρ. κάπρος καλεῖται, ἀπο] ἢ σα] 11π|5 αποσηθ ποίαν. 

εἰκότως γυναῖκα) εἶκ. μάχλον γυν. ν. Ὁ. 1085.: μάχλους. γυ. 

γαῖκας. 
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καὶ τὸ κάπροις κακοδαϊμον) κ᾿ τ, καπρᾷξ, κακόδαιμον. ξεὗα8, 

ὁ πιΐδογα. πδὴὶ καπρᾷν εϑὶ Ἰα[᾿ποῦῖιπι δεῤαγο. τιϊου μι οἴθ8 

"δα Ρεϊσοιίαια ἴχοχο, ἀϊοο Μεπαμάν οϑί. 

ἢ ἐν τῇ δύσει) ἴι. νοῦρθὰ ἀοϊοπάα,; βαηΐ οπὶπι ΟΣ Ροβῖ- 

ἀϊοὸ «(Ἰοϊ᾿ομἷ5. παρ ὠκεανῷ, Εὲ Ἰηΐγα γχὸ ταῦτα ἐξ ἡμέρων 

Ἴὸσ, { πάντα ἐ. ἡ. 

ῬΣΡΡΕΘῚΣ 

εἰρημένον, αὐτόϑεν) Οοιππα ρόπθ αὐτοόϑεν ΘΟἸ]ΟσΔηζιιΠ. 

εἰ αἰσίμην χιεϊάενυ, ἐδέμεί οἱ αὐτόϑεν εα οἰ ἐπ βεπιεί ρ8ο ϑὲὲ 

εἰαγιεην δὲ δἰπιρέον.,, ορογέίοέ εἰ απήπιμπν αἀαξεοοῦ 6. 

ζεὺς σεβάσμιος ἡ Ζεὺς σαβάσιος, 

δείας τιν) δομϊοητία Βαρσιταὶ δεδιξάμενος, ἀτιΐ δέους ἐμπλή» 

σὰς αὐτὶ φοβήσας τινὰ, ἀτι, πιούο 5 ρ]]οΐβδμο, δήσας, “ἔπ: 

οἰθπ8 αἰξφιεθι). 

ἐτονο Ρ᾿ 

ΣήΨ δὲ καὶ Δύψας, εἴς.) σὴψ δὲ καὶ διψὰς, οδείοτῖβ 

εἰσοὶ 8. δ ΘΠ1Πὶ ΙΔ ΙΟΒι Βουιρίοποθ διηθαθ. δἰπϑίθια 

ψοσαΡι}} ΣΨῶς. 

Ψεστοαφύαι) ψήτται, ἀφ υαι, )}άα55ε) 85 (οϑῖ σοῆτιδ ῬΊ5Ο 181) 

ἐὲ ἀριαρ. ἘΠ᾿ γυύὸ ἤδη. δὲ κατ᾽ εἶδος ἰχϑι 165, ἤδη δὲ οἱ 

᾿ξ, Ἐς ἢ 

1. 105; 

λανθάνειν τὴ πειρ.) τὸ ἀοἰομάπιηα,, «ἀπὲ αἀήοησίμηι ποιοῦσι 

γε κακουργοῦσι τε] πανουργοῦσι. ν. Ἰηπΐνα: τοῖς πανουργεῖν τὶ 

ἔπιχ. ---. 

ὀστέα ἔχειν) ὠστέα οὐκ ἔχειν, εἰ 515 ποθ. πίε τ 8; 

Ῥδῖ]ο ρμοβὲ ργὸ Φεύγει ἢ, Ιἰορσ. ἐκφεύγει, 

Ῥ. τοί. 

» Ἁ ΓΞ ᾿ Ξ ,͵ ἀχ 2... 3 
ἀνθρώποις τὰ χρώματα) ἔ, ἀ, τὰ τριχωματα, οαρ είτε, 

ππᾶθ Το μΟΤῚ Ροδβδιιηΐ, 808. νἱάοίαν. εἰς Ἰοοῖβ. Ποὺ ἐπέ  σ τ 

6580. σοδρεγαὶ θὰ ἄἀθδ σαΥ ἸἸ αςΣ 6185. εἰἴσαγο, ἰἰδορ ατιίθ 

Ρογιποπὶ αὶ ρ βοθ5 Βα ὨΙΑΥ ΤΠ ΟΧΡΟΣίΟ9. 
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“ - ’ὕ ’, Β . 

ἐλπίδως τοῦ ἰδόντος) ἐ, τοὺς ἰδόντας, ἑωμθοηξ 605, ἡαὲ }ε 

δ͵ιδΟΙ με 7ν Θ05 τζαογῖσιί, 5068 σομοορίας αὐίϊοογο. 
ἣ, , ιν 

νόσον σημαίνουσι πανούφγοι:) νόσῳ σημαίνουσιν, ἢ πανούργοις, 

ΡΤ δὲ 

Υ Ε -- 
ἤτοι ἑτέρας σ.) ἡ, ἑταίρας σ΄ τι εἰϊα 1ΠΓΟΥΡΥΟΒ5. 

οὐχ εὑρεθήσεται) οὐχ εὑρεϑήσεσϑαι, Ῥοπάοι δηΐπη ἃ σημαί- 

νουσι,) ἀτιοι «ἁπίοοοάτ. 
΄ - Ν παραϑέντας ἐσθ.) ατιΐ πωραθέντων ἴεσ. 501]. ἄλλων, δαὶ πσαᾶ- 

ρατεϑέντας. 

ΠΟΥ 

"Ὄρνιϑες ἱεροὶ) 1, ἁδροὶ, 

καὶ περὶ τὸ τυχὸν οὐκ ἀγαπῶντες) καὶ τὸ περιτυχὸν οὐκ 

ἀγαπ., πιοῴθ οογιίοηιίἑ 60, φιιοιί 70γ6 7ογίμπα ἐρδὶς οὗ-- 
᾿ . Α ᾿ Ω Ἁ ᾿ ἃ 

ἑιπιοϊέ. τὸ περιτυχον το εϑδί αἴᾳ8. τὸ προςτυχον, ὦ περιτυγ- 
᾿ "» τ 3 

χάνει αὐτοῖς, νὸ}] ῳ περιτυγ χάνουσιν αὐτοὶ. 
ε , ΄,ὔ δ ε “ » ͵ 5 ; ῥ 
υψηλοτάτῳ τύπῷ) ἵ. ὑψηλῷ τῷ τύπῳ. ὧν αἰΐφο δαοϑίδο 

ἔοοο. 
5 ΄ -λ ε - « ΄ - Γ Ξ 

ἱπτάμενον δὲ ἡσυχῇ) ἱστάμενον ὃ, ἡ... δίαγίςπι ἐημ)τιΟἐ τι21. 

δημιουργημάτων) ῬϊοΐτιΓα5. οἱ 5οα]ρίαγαβ, ἀπά ΠΟΏΙΪΠ65 

ἃ 1111}15. νϑοῖοβ οα]Ροηΐ. 

ΡΟ 7ὲ 

μέτριος ἢ, ἀϑλήσει,)) Οὐρίαν! δα παμἄο ἀθλητεύσει. 50 

συ] σαία Χἄθμι ψα]οί. 

Ῥ. τοϑ. 

σώδειν τὸ ἀποδημεῖν) ἔ. ἐπιδημεῖν. δε) α)ιὁ ΠΟΥ ΘΠ) ΡΘΥ' 

τοος ἐπ ραΐγέα ψορϑαμεῖδ, οἐ αἰδο ρόγεθῦο ρῥγογοῤδουπαΐ, 

θ᾿ 0. 

“ 

καὶ τὰ ἀπύγεια σχοινία, πάντα) καὶ ἀπόγεια, καὶ σχοινία 

πάντα. δεη65. ἀποογαγὲ, τοίπιαομέα ἰϊέογαξία,, δέ ΟΥλ706 67:14 8 

7Ζ᾽Οϑέ{1ι7)}. 



ΑΘΥΑΙΉ ΤῈ ΜΠ ΟΊ 185. 1. 150 

Ῥ. 4}: 

ἠρέμα πορφυφροῦσαν) πορφύρουσαν, 

ἀξείνη δὲ.) ἀξίνη. ΤΠακολαιιο. 

διὰ τὸ ὄνομα) πᾶν αἰ ἄγει, ΠΟ οϑὲ προράγεται, δ 56 

αἀάτιοι!, ἀπ ἄγεται, ἀοχηῖϊν «τιον, αὶ οἱὉ ἀπαίουία-- 

1}11185. 

ὃ λεγόμ. μίσγος) μίσχος 15, 6586. 6 'ΓΠΙΘΟΡ] δ ῖο ἀππο-- 

ἴων! ρα 5, {πὸ ὁ Η] ΜΠ] ΘΌΡΟ. οομδίαι ΤΠ Θβϑαῖοβ 18 

ΠΙΒΌΠμΘμΏ. ἀρΡΡΟΗα5856.,. ἀπ Θ᾿ ΘΟυ αν 10818. αἰἑατιο ἸΙροηῖα 

86ητι8, ἀπὸ Αἰΐλιι5. ΡΟΥΘ Ἰοθαμ! ἰουγαια., οἰπδάιθ θ]1ι8 

εἐὐπιορδηΐ. 

᾿τσνν ΠΤΡῚ 

ὑπερτίϑεται) ατιὶ ὑπερτιϑέσϑω 1οσ. τι, 4ποά δα βθηβιηι 

Ἰάδθιη εδὶ, ὑπερτίθεσθαι, δι θαπά0. χρή. διαί πη Ροϑί ργὸ 

οὐλοὺ Ἰοῦς. οὐλαὶ, ὨλΟΪὰ6 56|586, 8εὶὶ σγαπὰ “πο Ἰηΐο6- 

δῖα, π6ὸ ἴροϑα, τὸ πιο] 1, 8816 Ἰηϊχία, ἀτιιο ἴῃ οἀρπξ 

Ἰιοϑίϊαθ ᾿πη πη ο]απάαο 1Π5ρ ον βΘθαμίιη, πὰ οὗλοι ὨΪΗ1] δἰσηϊ- 

Ποαι, δπ| [ον ἴἄθμι, «μιοὰ ὅλοι, οί, «παοά κῖς πὶ} 

Ταοι. 

καλεοὶ) καλιαὶ οεἰίαο. 1 τῷ αηΐο ἐν οἷς ἀεϊομπάπηι. 

ὦ ᾿Αρχαῖος) ἴἸ65010 ᾿Αλκαῖος δὴ ᾿Αχαιὸς Ἰοσοπάι) 51}. 

Ῥυδθίουυ ον. ἰδηιοπ ὈΤ1τ5, ροβίου τι χα ὲ ἘΑΡΡΊολι5 

ΠΟ 5}: 06: 

Ῥ ντοι 

ἀκηδίας καὶ φόβων) ἀηδίας κι Φ. Τὰ ῬαμῖΠο ροϑὲ ρῥτὸ 

μηλίαι Ἰοσ. μελιαὶ, οἱ 510 4ποηιιο ᾿πΐουρχθθ, Ῥοχτὸ ῥγὸ οὐ 
Ρ] 

πάνυ τοι 16». οὐ πάνυ τι. 

ῬΎ ΤΗΣ 

ταῖς ἑαυτῶν) «τι «ἀαϊ, «τ 54] 111 δι απ αν] ἄοῖοι κες 

φαλαῖς. 504.ῳΕΡΥ]1|8. γ1Π8]]101}. ΝΟΩ τητ10 Ῥοϑὶ Ρῦο κεφαλῆς 

κατατιλῆσαχι ἴθ, κεφαλῆς αὐτοῦ (νε] αὐτῷ) κατατιλῆσῳι, 1 

ἔπ} ΤῸ πσπροςτιλησθήνχε ἰὸς. προςτιληϑῆναι. 



το ΒΕΙΘΚΙΙΓ ΝΟΙΓΑΕῚ 

’ ε - “ ι 

ὑπὸ αἰσχύνῃ) ὑπὸ ἀοΙοπίπιη), «τὶ ἀδοβὲ ἁταυα. 1} 

1ηἴνγα ὉγῸ ἐπισφαλέστερον καὶ φοβερώτερον ἵ, 165. ἐπισφαλέστατον 

καὶ φοβερώτατον. 

Ῥεῖ, 

ἐπιφέφωσιν) ἴογίο Ῥθπο παροῖ ἐπσιφέρωσιν. ποΐϊαν! ἀριεὶ 

ΒΟΥΙΡΊΘΙ 5. ΟΦ ΠΟΥ 8. ΟΥ̓ 1 15. ἐπιφέρειν 1) 5511) ΤῸ ἐπιφέρεσθαι 

Ῥοβείσιι. τ] 6 ἴδιηθ ἢ ἀποφέρωσιν ἰσσογθ, ἡπιὰ ἐπιφέρουσε 

βία! "ηι «10 56 Π51| ΒΟ πΠ7, οἵ Ἰοοῖηλ δῖ. Θομδί πιο γο: 

τοῦ ϑεασαμένου τὸν ὄνειρον ἀποφέρωσιν (αιι! ἐπιφέρωνται) ἐκείνῳ πάν- 

τῶς βλάβην ἐπιφέραυσι μείζονα, 

ῬΡΊΉΣΙΩΣ 

ἐν τῷ τοιούτῳ ὀνείρῳ) Ῥ͵΄Ο ἐν 1. ἐπ). ῬΟΥ͂ΤΟ ὈΓῸ ἐὰν ποταμῷ 

Ἰοσ. ἐὰν ἐνπι ΕΓ ρϑπ}10 ᾿ἰῃΐογ 5. Ρ7Ὸ ἐάν τε κινῆται ἰοσ, ἐν τ, 

κινῇ ααὶ κινήσῃ. 

γυναῖκα --- ἀσχημονοῦντα.) πα] ]οιη ὙΟΥΡα 516 βίσαϊ : γύ- 

γαϊκα μοιχευομένην, ἡ τινὰ τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀσχημονοῦντα, 

πλημιευροοῦντος) ΕἾΤΗΙ πλημμύροντος, αὐ! πλημμυροῦντος, τιΐ Ρ. 

117. Ἰοσ. πᾶ} πλημμύρειν οἱ πλημμυρεῖν πονὶ, πλημμυροεῖν 1101] 

1ς0 11, 

ἡ: 

τὰ ἐναντίᾳ πᾶσι ση2.) δι: πᾶσι οὰπὶ πάντα πντιϊαλ τ) οδὶὲ, 

αὖ οἷν ᾿αϊΠπἰβιη5 οοημέγασία οὔππῖα, αντΐ Ἰοσ. σπᾶσε τοῖς 

εἰρημένοις. 

ταραχὰς καὶ ἀνεργίας) ἀεργίας. αὐϑάϊιο, ν. 510. 6111} ΟἸΪΟΥΤῚ 

801ο1. Ὶ 

Ρειθς 

- " ’ 

ληφθῶσιν) λειφϑῶσιν, οἱ πὸ ΠΟ Ῥοβί λειῴϑηδεται Ὁ7Ὸ 

ληφϑήσεται. πδ1} λείπεσθαι Ορροδίίμη ὙΟΥΡῸ νικᾷν. πίηο ἀἄγωνι- 
ὙΠῸ ᾿ Ε ς ς ῃ ,ὕ ΜΕΥ ΜΓ: δ -. 
στῆς ἀλειπτος. ἐηιτοίτ5. ὃ μήποτε λειπόμενος μηδε ὑστερίζων τοῦ 

-» λ Ε ς - - 
ἀνταγωνιστοῦ. ῬΌΟΥΥΤΟ ἰγπηπο τὰ δηϊὸ ἑαυτοῦ οἱ αηΐο τῶν 
γ τ ἢ ἢ Ρ 
δλλῶν (ΟΙΟΠΘ 1}, 

ἐγϑ - , Ἃ ᾿ 9) 

τὸ δον Τοις συνηγορα:ς) τον {δον. 

ΤΟΊ. 



ἌΞΕΙ. Ό. 1ῈΒ.ὦΠ᾿ τθι 

ες γ, 

τοῖς μὲν ἐθίσασι) τοῖς μὲν ἐϑάσι ατιὶ ἐϑισϑεῖσι. 
αἰ Ἀ: ὁ Δ ἐρῶν 1.2 ᾿ “ ὧν . . 7 - - 

καὶ αὐτὴ καὶ ἀρχή) καὶ αὕτη ἡ ἀ. οἔέατιν ἡ πιο ἐδβέγαίτιδ. 

ῬοΥγο ἀμί τι μοϑί προάγειν οχοιάις τῶν ἐκφερομένων ατιϊ 

κηδευομένων, φιεέα δογίόα μπέγα ρ»αθοθαϊέ. ν. ΚΙνομαη. ἀο 

Τὰ που ΊΡτι5. 

ταραχὰς καὶ περιβοησίχς σημ.) Ροίοβὶ περιβοησία ῬΤΟΡΤΙΠλ 

0556 γνοσαθη τ}, ΤΌΣ Ὠ]ΔΥῚ 58} Ππλ ΡῬοίδϑὲ βαϊνα συάθοι 56}- 

ΠΟΠΙ5. ἈΠΆΪΟΡΙα. τιβιΐα! 85. ἰάθη Νοβίσο εδὶ περιβοήσεις. 

4πᾶγὸ πος πιᾶὶη. 1ἀ6πὰ «(Ποἴπτ ψο]μὰ δὰ ἢ. ν. 1η1γ8.Ψ 

ἀΚΑΝΗΣ “ὦ Πα νν ΓῊ .. ᾿ . Ἢ " 
ἐὰν δὲ καὶ πρ. ---- ψόγον ἕξει) {, ἐὰν δὲ καὶ μὴ πράγματα ἔχᾳ 

) ’ὔ ΄ δὲ ᾿ ’, “- 
καὶ δαπάνας ἀχρήστους, πάντως ἔχϑρας καὶ Ψογον ἕξει. 

3 ς 
μηκέτι ἔχοντας ἐπιδοῦναι.) ἵν, μηκέτι ἄρτους ἔχοντας. βῶλον 

ἐπιδοῦναι. {117}, 108 εἰ ατεηέ, ρώπθθ πιρέξος ἠαθεγεχιξ 

γεοίλψιοδ., οίρύαπι δὲ ρογγοϑιν 586. 

ἐμοὶ δὲ δίκαιον ἐδόκει.) Γ. ἐμοὶ δὲ δὴ καὶ ἀποϑανεῖν ἐδόκει. 

μιϊμὰ πιοῦν ίπεγς τταοραέιγ. 

ἘΞ 0: 

ε -" 
ἱερᾷσϑαι) δασεγοίζιεην “67.676. 

ἀπὸ τοιούτων ἀνδρ.) καὶ ἀπὸ τοιούτων ἄνδρ. τιξ 51 (115 5101 

νἱἀδαΐαν ἴον!8 βδοοσίοβθ 6556, .ἕ ψ116 ὃχ πιϑᾶσίδίγαία δα 

ἐπιρουῖο οομππιοάϊίαΐο8β ΡΟΡΟΙρΙοῖ, δαϊ απο. 18. Αἰ οἱ οἴπι 

ἃ 1ηδ 5 δέν 1 θ1185. δἰ 1 Ογαΐου τι8. [ὰ 51 4115. 5101 νἹάθα- 

τὰ ΔΡΟ]]]η18 βδοοσοβ 6556, 1116. τητιβίοα αγίθ, ἀπὲ ηϊ64]1-- 

εἶπα, ἀπὶ ναἰϊοίπα πο απαθδίπηι [οιοῖ, πὶ ἀπ οδοθῖ ἃ χατι-- 

51015, ἸΩ6 1018. ἀπὶ ὙΑΙ1Ρτι8. 

καὶ πάλιν αὖ πᾶσα ἀρχὴ) καὶ π. α. π. ἱεροσύνη καὶ πᾶσα 

ἀρχὴ. 

ἐξ ὄχλων ἢ ἐξ ὅπλων) ψοΥΡα ἢ ἐξ ὅπλων σογγοοίίο βιπΐ 

Ῥίαναθ ἰθδοι!ομῖβ, ἰάοοσθο ἀοϊοημάα ἐξ ὄχλων. ΝΟ 2110 

Ῥοβὲ ργοὸ σκεπαστᾷ ἴορ, σκεταστικαγ Οἱ Ῥ͵Ὸ κράνις 165. κράνος. 

͵, 



102 ἘΝΙΒΘΚΤΙ ΝΟΤΑΈ 

᾿ ΣΡΡΑ͂Σ Ρ ΤΕ 

μάχη τε γῶρ) ῬΥο τε 1. μὲν. διαί!) ρΡοϑὲ ργὸ τὰ δὲ 

αὐτὰ ---- μαχομένων σημ. ἵἴ, 16σ. τὰ δὲ ὅπλα (5.1. τῶν μονομα- 
; ἘΝ ν ᾿ ἢ ἐν 

“χούντων) τὰ σύγγραφα καὶ τὰ δίκαια τῶν δικαζομένων σήμ- 

ὕς τις ὑπολάβοι πυκτεύειν) ὅν. τις ὑπολάβοι οἱ πυκτεύειν. ψιία-- 

ἔα ἐϊΐε αγπια αδιιογίέ, “θην “5 ριέέεέ με εαξις δεοιεν 

φτεγία7ε. 
΄ , , - 

ϑώρακι πυκτεύειν) Θρᾳκὶ πυκτευῃ νεῈ] Θρακὶ δοκῇ πυκτεύειν, 

᾽ Ἃ » . . - 

ἠρέμα, πλουσίαν πιστικὴν) 6. πλ.)γ π,) το 510 ἀἰδίϊησιιοι- 

ἀπ, αἱ εἰϊαμ που ΡΥ 5. ΤΟΙ}. 

ἘΠῚ πον 

φυγάδα) ψφίαο απγέσεγο ἀππαξέ ἐν ἀρεϊφι5 μιαγἱέδ, υἱῇ 

4 ,γοΙβοᾶ αρτά: ᾿ΓΠοοοτιἕπμη. ΟΟἾΙΘΟΙ ἀἰαπαπίίο φοιτάδα, 

ἡτια6 τέα» 6 εξ δοπιηιθα) 6 βοἰθέ «αἱ δβάδβ διμδίογτη., ΠΟΙ 

νοραΐῖα. πῸ5. ἰαίεια ἠφιζέδολ ἀἸσοῦο ΒΟ] μητι5. 

ἀρφιδάρειος) ἐσσεδάριος. 504 ρῬχοοῦ] ἄπρῖὶο Τρϑίτιβ μπᾶοο 

οὐαμΐα ἰδ ΟσοΟμραν, 41 δ τηᾶπι8 πΠῸπ οδί, οἵ δᾶ 

ἀποπι Ἐ᾿σα 5. ΔΌ]οραΐ, 

προβάκτωρ) κομφέκτωρ. Τὶ ἰηΐγα ΡΙῸ ἀποβαινόντων πολλά- 

κις Ἰοσ. συμβαινόντων ὧν πολλάκις. 

καταφεύγοντες) κακὰ ἐκφυγοῦσαν. 

γενομισμένοις, ὁσίοις εἶναι ἀγαϑ.) σογηπια Ῥοπ8 εἶναι Ῥγο- 

τιον οπάτημη. 

καὶ τοῦτα ἣν, ὃ --τ᾿ συντρίβειν) 510 ἀἰδίίπστιο δὲ ἴοσο: καὶ 

τοῦτο ἦν, ὃ προηγόρευεν αὐτῷ ὁ ὄνειρος. ᾿Ιδεῖν ἱκέτην τινὰ τῶν 

εῶν, κακὸν, συντρίβειν. --α 

Ῥ, 90: 

ποταμίους. Αἰϑέριοι) γυοϑί ποταμίους ΘΧΟΙΑΙ τοὺς δὲ χϑονίους, 

τοὺς δὲ πέριξ τούτων, νἱ ἃ. 1ηἴγα οἱ ᾿. 154. 

καὶ ᾿Αφροδέτη, καὶ Οὐφανία,) «τι χητιαπάπγ οδὲ καὶ ργ1- 

ἨΠΠῺ} ΟἿΠῚ αὶ δαὶ ἰορ. οϑὶ ᾿Αφροδίτη ἡ καὶ Οὐρανία, 501]. λεγσ 



ΑἸ ἈΒΠΈ ΜΠ": 1.218. Π’: 105 

μένη. Ὁοιῦ, τηῇρα, τ ὴ]1 ̓Αφροδίτη ἡ πάνδημος ΠΟΙ δ τι... τι 

Ἰορὶ σροχίοί, 
Ἐπ 9 

οὐ παραλήψομαι!) οὐ παραλείψομαι. πιοῦν ΟἹ (7). 

λανθάνειν τί πε|ρ.) τί (ἀοοπάσι, ῬῬοΟχγΟ εἰ μοϑὲ ὅταν 

εἴ δηΐθ μὴ ἀο]εμάτι. 

Ῥ, χγχ25. 

ἐλαφηβόλος) Ῥοβὲ ἐλαῷ. ποβοῖο ὉΠΙΤΠΠῚ 1ΠΙΟΡΡΥΟΒ 11 8πὸ 

ὁοάϊοθ παριιον τ, Ὧι 46 πιὸ δαἀάϊου!! καὶ τοξοφάρος. 

σαρκῖνοι) σαρκινο, ῬΟΥΤΟ ροβί θᾶττον δὲ ὁΧοΟΙ(Π ἐσόμενα, 

Ῥ. 126. 
«ὁ. ’ - »" 9 

τοῖς ἐπὶ πόλεμον δρῶσιν) ὁρμῶσιν. Ἰδτὰ ἃὶ ἐπὶ πόλεμον 

δρμᾷν αἸοϊπιν, ἀτιξ 51} 0}]ΟΙ ΤΟΥ τὸν πόλεμον ὁρᾷν ΔΡΌ541ι6 ἐπί, 

δείίμην δρεοοίαγε ατὐιῖὶ ἔπι ὑοἰξιτην, γμΈ 6. 

νι γον: 

χούτου γὰρ ὡς --, νοσεῖν) ἀτιΐ ὡς 1οσ. ἀτιΐ νοσεῖ. 

μορμύρων) μαφρμαίφων. τἱδγαπδ, ραϊρίέαπα, ἐϊξεύαπ, γ0]- 

πὶ βαζίαδ, δρέοιεθιιβ ἐγεπιυιέμηι 

Ῥω 1.98; 

καὶ οὕτως ἀγαϑὸν ἂν εἴη.) ἀγαθὸν Ἰεσαίτ!", ὃ δαἀϊίππι 

αϑὲ, δὴ ἀγαϑὸς, Ῥογίπάθ οὐῖξ. {Π|4 51 ορίθβ, βαρδπάτι 

πρᾶγμα, Ὑ6] δημεῖον, χοῦ αὐιΐθπι {παῖ 56. ἢ. 124, 

οἱ μὲν γὰρ ἄρσενες) γὰρ ἀ6] πη. 

ὅταν ἀπολύηται) απ ἀπολλύηται τι ἀπόληται. 

γαυαγίῳ περιπίπτοντας) Ῥοδὶ περίπ. νἀ θίμν σώζει 46 6586, 

ὁμοίως καὶ ὅσα ἂν) Ργὸ ἄν 1ορ. αὖ, 

Ῥ, 150. 

- ὗ Ε Ι 
ἐπὶ τοῦ ἐν ἀστεδοσκοπίᾳ λογουὶὴ ἵ, ἔ. τ. περὶ ἀστεροσκοπίας Ἅ, 

τὴν ἐπὶ τὰ βελτίονα τὰ ϑερινὰ μεταβολὴν) 510 οΥδϊηαπάα 

ψεϊρὰ: τὰ ϑερινὰὶ τὴν ἐ. τ΄ β. μ. 

ἶ 1 



τῦὰ ΒΈΕΊΤΘΚΙ ΝΟΊΤΑἙ 

Θ᾽  ο. 

ἔπραξαν μὲν γὰρ) βιι|0απ 1] ἃ ἐβούλοντο, ΨψῸ] ἐπετηδεύσαν, 

διὰ τὸ δοκεῖν τῶν ἀστέρων κεκρατηκέναι, 5ῖ5 ΡῬᾳ10 ἴθ. 6586. 

ἀποστεγασθῆναι καὶ καυθϑήνα!) ἀποστ. ἢ καὶ κι 5ίαίηη 

Ῥοβὲ ῥυὸ φαίνονται 1. φαίνωνται. οἱ τῇοχ ΡΓῸ τὰ αὐτὰ ἵ, 166. 

τοιαῦτα. 

καὶ τὸ περιέχον ἀλλοιοῖ) [). ΟΡ ν᾽ ἀοῦ} ροϑδαμξ 50110-- 

Τπαπὴ αἰοίομ8 τρέπει τὸ κωτάστημα 6586. ϑίαίΐῃχ ροβὲ 1: 

ἀγαθαὶ αἱ τῶν καϑ. 

σημαντικὰ, ἀπὸ γῆς) σημ.γ. καὶ ἀπὸ γῆς. 

ΤΡ ΜΗ 

ἀεὶ δὲ τοὺς ὠποδήμους προρδοκῶσι») ῬΙῸ ποὺς Ἰ. τοῖδ. 

ἀεὶ δὲ τῶν καθεστώτων κινεῖ πραγμάτων τὸν ἰδόντα) ἄ: ὃ. τ. 

κι τὶ κ᾿ πρ. περὶ τὸν ἰδ. 

καὶ τὰς ὄψεις καὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτῆς κρατούμενα, σημαίνει τὰ 

ποτ.) καὶ τοὺς ὄφεις, κι τ. ὗ. α. κρ. τοιαῦτα σημ. τ. ἄποτ. οἵ 

ΔΏΘΙΙΟΒ,, οἱ το] ααδ ἀτ|86 ἴθηογ 80]ο], ----ὶ 

ἸΡΑ Π ΟΝΝ 

ἄδηλος δὲ ὃ λόγος) δῆλος απὶ οὐκ ἄδηλος. 

βααχείας μόνον εἴωϑε) β6. γὰρ μόνον εἴωϑε. Τὶ 1ηἴνὰ ἘΥΘ 

χρείαις λαμβανομένους ἴ. 1. χορ. συλλαμβανομένους. 

ῬΙΟΩΣ 

ἔν τινι τούτου) ἨῬοϊοβί, ρμιΐο, τούτων Ἰοδὶ, 564 ποι 

να] Ορτὶθ 68. 

εν ἐπίμονος δὲ καὶ μοχϑηρ2) ῬὉ͵Ὸ ἐπίμονος 1ου. ἐπίπονος, Τὼ 

1η}) ἃ Ῥτὸ ὁ ϑεὸς ταῦτα 165. ὃ Θεὸς ὃ ταῦτα --τ. 

Ἐν ὅς 

διὰ τὸν φυσικὸν λόγον Διονύσου) 515 108] ῬΟΥΪΟ 1111, 1 

4πὸ 1010 Βδρολτι5, ἰμπ χπαίγὶ5. πόσο δάϊπο ῬΘΡΘΠα!. 

δέαί ἢ ροβίοα αὐτοῖς (ο]οπιμι, ατιΐ ταῖς ἀνθοώποις , τι ῬΥὸ 



ΑΗ ΕΜΙΊ). θὲ ἢ, τοῦ 

αὐτοῖς Ἰοσ. ο5: τούτοις, ΔΙΟΧ ροϑδὲ σπλέσυσιν λοῖοδί: κακὸν ψο] 

κακὸς ΘΧΟΙἴ556. ΡΟΙοδὲ ΤῸ} ΠΠΟΘ΄ι16. Ο. ΘΌΡΟΊΟΥ. σαραχὲς 

. καὶ κινδύνους -το σημαίνει τις ΤΟΙΌΥΤΙ. 

,ὔ να 5 - ΄ 

ὀνόματα) 1, αἰ 15}}1115, ΠΟ, ΠΩ ῬΥῸ ρεγδοπΐδ. ἘΠ τη 

ΤΎΥΟ ἀνεπίτρεπτον ἴοσ. ἀνεπίστρεπτον, “τα γοηιίγιοηι ἐπιστρέφεται 

οαγαΐξ, τεῖϊο ὧν ἴοοο παϑεί. 

τοῖς περὶ λόγους ὁρμωμένοις) ατιΐ τοῖς περὶ λόγους στρεφομέ- 

᾿ ὶ ς ΄ γοι57 διιΐ τοῖς πρὸς 0] ἐπὶ λόγους δρομωμένοις, (τι Ρ. 158.) 

ἐπίκουρον τὸν ϑεῦν) γοίοϑί ἐπίουρον Ἰοσὶ, απίϊδίζίοπι,, {7-- 

ϑροοίογοι;; 56 Ὡρήτιθ 1π σντ]σαία απίαιαῃ οϑὲ, «πο 

Β0]ΠΟΙΑΥῚ ἀοθοθαί. πίστη ορίεβ, ἑαυτοῖς ἴπ πίγοσιιο 51}}-- 

ΔΠΟΙΡῚ ορογίεί. ΤῈ 1ηΐτα ΡγῸ ψυχόπομπος 80Υ. ψυχοπομπος. 

ΡΟ τ 575. 

ὁ σφηνοπώγων) ἡτιῖ σατιάδίὶ Ῥᾶγθα δά σπποὶ 1π5ίδν [ὉΥ-ἰ 

τηδία ἴῃ δοιίαπι Θαπάθμιαιιθ ἰαΐδηι Ρ]αΠΙΓ16 ΠΔ| 6. ΟΥΆ550 

Τὰ πο σοσδιηίο. 

᾿ς Νέμεσιν γὰρ καλοῦμεν) ἃτιξ νεμεσεῖν 165. 51 ΒΟΤῪΘἾΠΙΣ ἴστα- 

σϑαι (μαμι {πουτιπΐ 41 νεμεδεῖν 1ΐα ΤΟΥΠΙ ΘΗ πὶ νεμεσῶν)} 

δαΐ βουναΐο νέμεσιν 1ὸ 5. δία! 1} Ῥοϑὲ ἱστάμενον, ζεῖ χιιοα {ϊν 

ψνίαά δίαέ, δέ ἱπιροζμηποπέο ὁδί. Πιρσαϊτῖπ8 1ῃ ποί!5. νεμεσᾷν, 

Θχδροῖ. 

συνδέσμων γὰρ καὶ ἐπιγονων) Τ. ἐπιγαμιῶν νοΐ ἐπιγονιῶν. τιΐ 

τριγονία ΑἸοιίπν, ἰΐὰ «ποάιο ἐπιγονία, οοπίϊ ππιαῖ!ο ΘΘΠΟΥ 5 

ῬῈΣ ἐπιγόνους 5611 ποροίο5. ΝΟ χμ]ΐο Ροδὲ Ργὸ εὑρετῆς 
ε Ω . . 

ἴοσ. εὐρέτις ἴῃ ΤΟΘΙΏΪΠΙΠῸ ΘΦΈΠΟΓΙΟ, 

Ῥ. 50. 

διὰ τοὺς μαφοὺς) διὰ τὸ τοὺς μαξοὺς. ῬοΥΥΟ ἰπῆα ῬΥῸ 

βέλτιον νομίξεσϑαι 165. β. νομίξεται. οἱ εἰ. γγο κτίσματα 1. 

χτήματα. οἱ 14 απο΄τιο ἱπίουργεβ οχργοβδιί, οἱ Β1σδΠ 15 

εοπιοοιί, 
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Βερ ὅχι 

Το 4115 πηαγ 15. ῬΓῸ συμφορώταται 1.5. συμφορώτατοι, 

Ῥι α9, 

τῶν πέριξ) ἵ, τῶν ἐν τῷ πέριξ, φιοὶ τεγδαχϊο ἔπ, αργδ 

πος απυδίοπέθ. ὙΘΟΌΥΥΙΕ ἰαηλοη βία να]ραίᾳ 1Ἰοοΐϊρ. 

τοῖς μεμυημένοις) τοῖς μὲν μ, 

Ῥ, 1890, 

πᾶς ὃ περὶ αὐτῶν λόγο:) Ροίοδξ νπ]σαία ἀείομπαϊ, πε 

δ: οπιιῖα,, χα αὐ ἔρδοβ ρεχίζποηέ. συλ]! θ ἔβρη πᾶ 

ὃ περὶ αὐτοὺς ὄχλος. 

καὶ ἴσχατον ἐλϑθοντων) καὶ ἐς ἔσχ. ἔ, ργδοίοτοα πος πιο- 

τἰΐπτη νοϊίπι, Π|6 ΠΟΒΟΙΤΕ, 511π0 πᾶθο ἀϊοο ἐς ἔσχατον 

ἔλϑ. κίνδυνον ΒΟ ΠΟΙ ἢ 4] ΓΘ ΥἾτ|8, ἐς πάντα (βηθαπα! τῶ δεινὰ 

χ0] κακὰ τῆς ἀπογνώσεως) ἀφιγμένων. 58πὸ τκἰρι ἴοι. ἀο 41: 

οἰϊομο ἐς πᾷν ἀφικνεῖσθαι, οἱ ἐν παντὶ γίγνεσθαι ΑἰχῚ αἷἱ (ὑ85- 

δῖτιπι ΠΙΟΠΘΠ] Ὁ. 255 20. οἵ πὶ ζ05]10Υ ἀποηια δὰ Π6- 

φιοβί πόποι. 

δαίμονες καὶ οἱ περὶ τούτους) καὶ ἀο]ομπήπιπι. ἘῈ Ῥδα]1ὸ 

Ῥοβί οομμηᾶ μοϑῖ κυβευταῖς ἀο]οπάτηη. (ΟΠμδοτοπὲ Θηπ 

Πασο ἅἄϊπιο νοοϑθτ!α κυβευταῖς πᾶσι. ογηπετδ., ψιεὲ γὲπν με: 

γέομίοδαην οὲ αἰθαθ ρέριαιπν διεδοὶ ρίτιί. ΕΔ ΟΣ ὉΓῸ ἀφῖς 

χϑαι τοῦ ξὴν ἵ. 1.5. ἀφ. γὰρ εἰς πέρας τοῦ ξῆν. 

ῬΡ γάρ ὲ 

πολλάκις δὲ καὶ ταπεινὰ, ὀστρακινὰ) ἴ, πολλ. δ. κ. βλαβερὰ 

(νε] κακὰ, -- Τ᾿ φοβερὰ) οἷον τὰ γήϊνα (πᾶπι 14 Ἰαΐθι 1π νἱ- 

ἀϊοβο ταπεινὼ, εἷ οἷτιβ ἀπίευρυθία ὁ οϑὲ ὀστρακινὰγ) ατιοά 

Ῥτορίουοα ΘΧΡΌΠΘΙ ἀ6} 61). 

ἔτι καὶ τοῦτο) 5ιι τι 1] σημαντέον. 

συντριβάμενα ---- κατασσόμενω) συντρίβεσϑαι οἱ κατάσσεσϑαι 

εδαΐομτι5 αἰ} οτὸ στ θηΐτ, τὐὖὖ 1Ππ|4 φπτομ 51} δου πεῖ, 

μος δπΐομη ογέραγο, βηαϊΐ, γίπιαβ, μδδιόγας σόν. 8 18-- 



ΑΜ ΒΗ, 107 

11π|ι γοβίθα Ροϑί αὐτῶν ἀοοδὶ Δ᾽, αποα] ὩΣ ροβϑδὶΐ οχ 

ΑΙάϊο οοάϊοο δηρΡ ΟΣ, πη 46 ΠαΡτι550. ν ἀοίτ"  ΟΤΡΥ 65, 

ααϊ βοπίθ Ἐπὶ ἸΠ ΘΟ ἢ ΟΧΡΥ 5511, [ἴα αἰο ἀηη!οο 587-- 

ΟἸΡῚ Ῥοίου: ὅσοι δὲ κυκὰ σημαίνουσιν αὐτοί τε καὶ τὰ ἀγάλματα 

αὐτῶν. 

ἐπεὶ ὅταν σημαίνωσιν) ἐπεὶ (ΘῈ ατιάϊ οὕτως ἑστῶτες, παηι 

δα βδίαπίοβδ ἐἦ αρραγοπηέος αὐδτιθ διι18. “με ἴδῴμ6 γι δέ 

ἐπδὶογιφιιδ., Ὑ0] οἰΐαπι δ θαιι αν ρΡοΐοδὲ ἄλλως, παρ αἰία5) 

ὅ, τι ἂν σημαίνωσιν «-τ φιουϊοιετιφτι6 δἰρηζ οομέ, εἴ εἷς 4πο-- 

“πὸ ἱπίονρυοβ. γᾶν αὐδας γαζίιξ δἰοηϊοαίίο δογιπν, δὲρδ 

δοπα δἰέ, δὲν ὑπαΐία, 

Ῥποτς 

διαλυόμενα καὶ συνάπτοντα) ἴ. ὃ, καὶ μὴ σι, εὐ ποη, οολαε.: 

χεπέία. εἱ τῷ «ποαῖθ ΠΟΙ ΡΥ 65. ΟΧΡΥΤΟΒΒ11. 
᾿ ᾿ ΝΑΙ ᾿ σ Ξ : 

κατὰ τὸ ἔμσιον τεκμαίρεσϑαι χ.) 1. καὶ τι ὅδ. τ. χ. εοἰϊαπὸ 

ἰτέα ἑμαϊοαγὲὶ ορογίοί. ἘΠ τπῖγα Ῥγτὸ σκαλύει 165, σκᾶ- 

λεύει, 

Β, τά... 

μεθ᾽ ὑμέραν γενέσθαι) ἔ καϑ᾿ ἡμέραν γ. φιοίίαϊο Ζεγί. 

αὐτὶ μεθ᾽ ἡμῶν, ἐπίον πὸ5 Ποηιΐμδδ. ἷ 

ἀπὸ δὲ τῶν ἐκτὸς, οἱ ϑεοὶ ἔχουσι παράσημα οἱ τὰ) ΠΟΗ 

ταν] ππὰ Πτιὶσ ἴθοο ἀοεβί, σποπὶ δῖ. ἴοσο οομπϑιιπἰππὶ σα- 

Ἰΐπι: ἀπὸ ὃ. τ. ἔς, (ΒΈθααΙ ΟΧ 510. νομέφειν χρὴ οὕτως, τεῖ 

σκοπεῖν χρη οὕτως) οἷον, οἱ ϑεοὶ ἔχουσι παράσημα. οἱ οὖν τὰ --α 

( γοὐτι8 ἐαίογτ 5. τι δ οαγξ17) δἰπεσπιοοῖξ τ Ἴδίοποδ ρον ἐπϑοηι-- 

γιΐμεπν οὐέαίαδ 5[ο. 1. ο. λαδεμέ ἀδογιέτν φιεῖψιιθ δία, τοππεῖο 

αςποβοαπέμη, ἐπδίϑηα. “πα ἐρτέμ7 ρογϑοπαθ διπαγας 

}ΟΙ ἐπιδοηηῖτέπν τ᾽ αθατεέτι7") Θακίεσν Φ67.07.68 ἐμπδήσδα, ργὸ ἐ{8-- 

«ἴον εὐἰϊὲβ ἰρβὲ8 ἀοοίρίοπεαθ διε. 

ὀνείρους δὲ ἀποβεβηκότας ---- ἐν τέχνῃ ὀνειροκριτικῇ --τ  παΥ-- 

ταϊομοβ ἀ(6 ἸΠΒΟΙΠΠΙ15 ΟΧχιΐαμη παρα οἱ ἐἦο σαϊοπῖρτιβ: 

ἸἸ]Πουτιπιν οχτίτιτιαι,, ΜῈ] ἐδ τηοα]δ, ἀπῖρτι5. 1118 ἴθ οχιΐαιι 
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ΔΟΙοσ πηΐ,, ἰγ861 σοιπηοάα ποαπίθαπί ἴῃ ῬΓΟΝῚ ἃΥἰ5. 5011- 

ΒΙΟΤΙ ΤΠ’ ΡΥ απ ΠΟΥ τὰ 15. 1{π|Το πο. 

οὐδέ μοι πιϑανὰ ἐδόκει ταῦτα) ποη νἱεθαίττ τη1}Π}] εἶπι5.- 

ΠΊΟΩῚ 6556, τι ἀρΡΓΟΡΑΓῚ ἴδο!]6 ροδδοί μ10}118 Ἰδοϊουῖθτιβ. 

ἘΠ Ἰηΐνα συνταγῶς 1. 6. πιεαϊϊοαίζοιεα ὦ ἄθο ἐπιρεγαίαδ. 

Ῥ. 142. 
- ΄ ᾿᾿ , 

παλκιῶν ὑπόμνησιν γραμμάτων) ἴ. πραγμάτων, 
ΡῈ ᾿ ἘΠ Π 4 ---,͵ ὧν ἀχάριστοι ἔσονται.) δἰ σηϊποαμΐ, [ὍΤΡΟ; τῖξ Β1ΠΊΠῚΙ 

ΠΊΟΠΊΘΗΪΙ γῸ5 οἱ [ολ] 65. ἀπ 0 ]1551π|80. ᾿ΡΒοστι ΠᾺ6Ὶ οοπ|- 

τ απ}, 564 115 1π Ταθτι8 ψΟΥ Βα Ρυ τίη] 1ΠΠ|σγα 1 οὐσᾶ ρᾶ-- 

ἵγομποβ. απ (παι οἵ 510 ΟΧΡΟΠῚ ροίοβί) τιπάθ συ αἰ] τη 

Ῥάγππι [οτοηΐ. 

ἀεοικος) ατιΐ ἀπεσικὸς 165. οἱ ἔππὶ μη απίθ ἀηδισϑῆναι οΥἹΕ 

ἀο]οπάπμι. δαΐ 51 μὴ 101 βευγοῖην, οὐ  μἴο ἐοικὸς Ἰοσ. 

ἡ λυπηθῆναι) ἢ. νεῦρα νομί 5 ΠΟ] Ππιπὶ ΨΟΥΌΙ ἀηδις 

σϑήναι 6556. 
- ε » 

παραιτεῖται πίστεως ὃ ϑάνατος) παραιρεῖται. 

Ῥ. -γάδ, 

εἰς τὴν οἰκίαν) εἷς τ. οἰκείαν. ὧν ραίγέαπν τεαμοίί. ΜΟΚΣ 

1οα. ἴονί. ἀϑλητὰς δὲ ἱερονίκας ὃ ϑάνωτος ποιεῖ, 8)θοίαοιεζιε)ιν 

δέω γπογέϊδ αἰλίείαθ οὐδαΐξιιτν ρμογίοπναϊϊέ εἰ τοέογίαπι {0 

δαοχὲδ τοίϊοϊ8 ἐμαΐδδ8. 

ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις δίκαις) ΡΥῸ ἄλλαις τὶ ἄλλων τιὲ ἀλλο- 

τρίαις Ἰ1οσ. 

ῬῚ 1240: 

διὰ τὰ σύνϑετον τοῦ ὀνόματος) 4π|8 11Π1π|8 ἀϊοίοη δ. Φῶντα 

κατακαίεσθαι ᾿ᾶγἴοηι οΠϊοιέ νορσαβευίτηι φῶντα, Ιάδοστιδ νἱ- 

ἴδε 5: ση:Ποαΐο πη οα σοί ποίπν. ῬΌΥΤΟ ᾿π|{10 564. ΟΔΡ. 

1οΡ. προγρημένοις ῬΥΟ προειρημένοις. 



ΛῺ ΛΕΤΕΜΊ1ΙΘ0. 1.18. 1. τθα 

ῬΑ: 

εἰς ἄδου πορεύεσθαι) πεπορεῦσϑαι. ἃτιΐ 51 πορεύεσϑαι 5ογγο- 

{τ 1οσ. ΟΥ̓ ἀποδημήσοντας τη {ππέτιτο. 

ἐν ταῖς αὐταῖς διατριβαῖς) γ»οϑί αὐταῖς «τιῖ ἄἀσοδὲ δ] Τ4π|4, 

δὰ δι θαι αν ἄδθοῖ, 6. ὁ. ἡμῖν αἰ ταῖς πρὸ τοῦ. Ῥάμ}10 

τπιξογτι5. σου πα ἃπίο βίᾳ οΟἸ]οσαπάιιμ. 

ῬΦ αάϑι 

εἰ δὲ μὴ, αἰσθόμενον ἀποϑέσϑαι καὶ μὴ διαφϑαρῆναι.) 1 

Το ΡΟΥΟ,, δηϊοαπαπι μου ἀδαίιν αἰ ἅ]181} ἃ 6] Ππιὰ ΠΟχ δ. 

δοοιρίαὶ, βοιἱιοπΐθηι, πᾶ ΟΠ] ἴογα σομπππιποίτι8. 511, οἵ 

υιδηΐτ μη 5101 10 οα. ἀἸἰβουθη 1π)1η1Πποᾶΐ. 

τιμωρίας) ὙἸΠαΙΟΙΘΥτηΙ, 51 ροϊομίίοσ ἀοΌΙΠἸΟΥῚ ἴπ5. 46-- 

ΡῬιη) ἀβϑογαΐ. ϑ'1αἴπὶ ροϑί ΡΥῸ συναιρουμένῳ Ἰοσ, συναιρομένῳ, 

14 οϑἱ συνεπιλαμβανομένῳ, ποὐἰζιεναπίἑ, διε οι γι. 

ἡδεῖς καὶ εὐεργέται) ἡδεῖς οδὶ εὐμενεῖς, φίλοι, προφηνεῖς. τιῖ 

ἀρτα Τ)ομαοϑ  ΠΠθοπὶ Ρ. 41, 20. 1 {ϊπ6 οχαίομ5 6 ῥδοὸς 

οὐχ ὡς ἡδέως ἡμῖν ἔχουσιν. 

οἷον νεκροῖς συντίϑενται) ἴ, οἷον ἃ νεκρ. σ..) τιὲ 6. 0. Εἶπι8-- 

πιοείξ γὲὸδ., ψιίαε τιτα οἰθην τοί ἀμηναγὰ δοέεινέ. 

Ῥ, τἤο. 

καϑιστῷ τὸν οἶκον) καθίστα ἴῃ ἱπιρουοοίο. αἰογετίπν 6] 

γοπ, ἐκωνζίαγοπν ὧν οσιέην ογαίπιοην γϑείοσενέ. ϑίαϊιμα 

Ῥοβὺ ῥτὸ τοῦ ϑεασαμένου Ἰοσ. τῷ ϑεασαμένῳ Θογιεηι., {τ05 δαἐ-- 

Ὸ5 6556 πυρί, ἐπιέογογαΐ οἶμθ, οὐδ οὐϊαίμπν ἤεένας ἐἰια 

Ζ)) ΟΥ̓ {177}. 

“πέμψαι τὸν Ἰδιον) πέμψας. ἴῃ ῬΑΥΙΙΟΙΡΙΟ. 

Ῥ- αἰσὸ.- 

“Ρ Δ . . 

ᾧ καὶ ἀπήντητεν) ατιὶ εἷς Ἰοσ. τὶ ὃ. ἀοῖπάθ υἱζοίτ 
. . . . σ Α ΔἸ α1ἃ ἄφεθθο. ἢ 1ἴἰὰ Ἰοοι5. οδϑὲ οοπϑίχἐπεημάιϊβ: ὅτε τὰ κέρε 

ματα πρὸς τὰ ἐναντία ---- φεο αὐγὰ τπϊπμέα 80 ΠΏρ67 ΕΡοΙῖπ: 

ἔτεπε αὐέφψτεονσν, ἐτυξιφοτεγιαϊεπυ δἰ οτι ρα). 



170 ἈΕΙΒΚΙΙ ΝΟΤΛΕ 

καὶ αὐτῷ, τὸ λυπεῖσθαι!) καὶ αὐτὸ τὸ λυπεῖσϑαι. τιξ οἰἴ8. 

χοαα τ που ο8, 

ἐν τινε, ἐπί τινι) Ε. ἐπὶ μεγάλῳ τινὶ λυπηϑήσεσῆαι. γεΥρα 

ἡποσπο ἔν τε 40] πα οχ]δίμηο, πὶ ὙΠ Οϑᾶπι ΒΟΥ ΡΠ ΟΠΘΙΣ 

ψΘΥΡΟΣ ἐπέ τινι, 
Ἐ: τ αδὲ: 

φοιτοτετῶν) κυνοπετῶν. 

ὅταν --- ἐν γαστρὶ ἔχει) ἔχῃ. Μοχ ῬΥῸ αὐχ καὶ αὐτῇ Ἰεσ, 

οὐχὶ αὐτή, πον ἐρϑβα. 

ταύτην ἐκείνην) ἐκείνην πο ΟΟΠαθΡοῖ οτπὶ ταύτην. ΠᾺΠῚ 

μος αατάθιι δὶ ἱστορίαν ΥΟΓΟΥΥῚ ραΐοί. {Ππ4 δὐΐξοιη δα τὴν 

Ψυχὴν τοῦ. τιπάθ σοηϑοηττίθ ο[181η} πασάγειν τὶ πἢ ΠΠἸνῸ 

ἴεδσὶ ορονίοσο Ζέζαγν (αὶ μα }}}) ὧν πυθαίζειπυ. ῥ ΟαἾ “6676. 

ἐν ἅπαντι τῷ λόγῳ) τῷ λόγῳ ποῖ ΘοΟἰδορεΐ οὐ ἅπαντι, 

5644 στη προςτιϑέμενος. “οοοοίθη8 ααἱ ραγίοβ δάμη γαΐξίοπὲβ 

ὧν οημΐ γὸ, ἰάαχιιθ βοαιθη8, «πο ΨΙάοΓΟ γαίομὶ οοη- 

ΒΘ 8 111} 6550. 

Εν ἣν 

οὔτε ἵτταται, οὔτε Φ9. ---ο ἀργή ἐστι) Τουίθ το]! 46- 

Ῥεῖ ἀποίου πὸ [οι βίβϑϑίη]ο 818 5Χ 1 }1σο. θυ οδδοῖ ἴδποπ 

ΟΥ̓Δ (ἈΟΠῚ πϑσοῖϊο 1π ᾿ππΠῸ ΘΟΠΟΙΠΠΙΟΤΟΠΊ ΟΥ̓ π6 8) τϑά- 

δὶ: εὔτε ἵπταται, οὔτε φθέγγεται, ἄλλα καὶ αὶ γῆ; καὶ κἡὶ 94- 

λασσα κατὰ ταύτην τὴν ὥραν ἀργή ἔστι. 

πόώτῃ πρόςεισιν) π 8 ]] 61 πρόεισιν, ργοκέ 6 ἰαΐοῦν δ ὅν 

οοπδ,ρΟοΟί1ε7)}. 

δῶντας καταλαμβάνοι) Ξοιπΐοη ἃ ροδίαϊ]αι ἐγρηγορότας, τ᾽1-- 

ϑιαγίθδ., ον ρογ ογαοίο. 

τῶν πάλαι λειφϑέντων) τῶν παραλειφϑέντων τι τῶν τότε πα- 

φαλειφϑέντων. 
Ῥ. ιδά. 

οἱ ἱπτάμενοι ὄρνιθες) 5ιιΐ ΟΠπὶ ἅνο85 ἀποαπ6 ΠΟ νο- 

Ἰαηΐοβ, πὶ ἀΠ50 08, Δη8 165, βΆΪΠΙΠ6., 51Π1|1165, 4πᾶθ 4ο- 

Ἡ1Π0Ὸ5 εἱ παροηΐ οἱ φαϊπεμίμν. 
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δναπτήναι., δούλους) δούλοις, ἴῃ ἀαίϊνο, 

διὰ σταυροῦ πέτεσϑαι!) Ροβί σταυροῦ ἢσοηιμ ΤΟ. ΠΟ ΤΊ}. 

δοηϊοητα ομΐῃ 101 ΟΡ οοία οδι. μριζχιῖέ, δᾶθρθ “ιοφιία 

ἄρδο ογιοὶθ σρρίϊοῖο. σαι. πόνα ἱποὶριξ βδεπίθη ία, πές 

φεσϑαι, μήτε --α ἐς νοίαγο. τι τιθμθ πρεέξηετην δι 61) ἐ6}"-- 

χαγν δι θ5 . Ἰοω6 ᾿»Ὸρ6 αὖ φρὰ αὐϑδὲβ --- 

ΤΡ Ὑ ΟΣ 

τὸ ἑκόντα πέτεσθαι καὶ βουλόμενον ἄν.) ψΕΥΡα καὶ βουλόμε- 

νου ἀοϊοπάα, τοῦ Βομο χη, οαΐ τι. γαυῖδηβ Ἰροΐ]ο. πᾶ 

ἀάομι ἀϊοσπε αἴας ἑκόντα. πέτεσθαι. 

κοι διᾷ τῆς αὐλῆς ἢ τῆς οἰκίας ἐκτίπτῃ ---Ὁ Ταΐθου., Ἰοοτιπν 

ζιπο ΤΠ] ΟΡΒΟΌΣ ἢ, 65850.. “ΔΊ ν15 ΘΠ} ἰΟΘΟΥ 68. 

{πὸ ΤΊ] α8. ὅ]νανν ἢπ ΤΠΊΠΟΥ8. 511 ΑἸΠΙΟΔΠΙ ΘΧΡΟΒΙ 0 Π6 

46 γαϊΐοπο δοδι οαμπ!, απαᾶρ ΡΟΠ65. ΔΙΔαΤΟΒ. τιδὴὶ τοσερία 

εδὲ,. ὑὐδάϊαϊ!, «πα ταίοπθι 116. φομπίοπαις. δαπάθμι 

ἔρβατι 6556, 4πὰΔ ψοίοροβ 1π Ομ ἄοπἀ15. 5118. ἀΘα 1 Π 0115. τιδὶ 

Σαονῖπε: πΙ10 ἰαπιοὴ τηᾶσὶθ ὑνογίονθα ἴπΐ6Π1σοὸ, «αὶ 

Ῥοβδιΐ Ὁ] 1615 διὰ τῆς αὐλῆς ἐξέρχεσθαι, 411 πο οχϑδΐ ΡῈ} τὸν 

πυλῶνα, πϑηῖ «τα δαῖτα οπχοιρίοθαι τὸν πυλῶνα 56 οδίϊπιης 

ἀοράτπι, 1. Βαμα πὶ ΘῈ] οατη ραΐθη8., ῬΤΙητιν οἱ οχί1- 

ἘΠῚ ΟϑἔπΠπ|. ΟΧ ἅτ 8 ἀπ ησο0}5 Ραίοραϊ οβδίμιμι τηθάἑ πη} 

ἴπ αϑάθβ ᾿πτουοσεβ. ἀθηΐαθπιο ἐουίλππ οβίμπτη, ἡ ὀγίσϑιος, 

θύρα, ἰαμτιᾶ Ῥοδίϊοθ,, ῬῸΣ ατᾶπὶ, ΞΧΊΡαηΐ, ΟΣ ΓΆΙΟΣ 6 ν6]- 

Ἰδηΐ, οἱ ΠΟ] πῇ σΟΠΒΡΙΟΙ δχοιταΐοβ; 1ἴοπὶ πῖον τοὶ 1ση0}}1-- 

Ἰῖορο5. οἴου εθαμίαν. 1ὰ ππθὰ Πἰὸ νἹάσθο, σουρα ἢ τῆς οἰκία 

ας ἀοϊοπάα 6886, τιξ. ΒοΠΟἸ ππη ΠΠΟΏΔ]15. ἘΠΡΟΥΙΙ, οὐ ν6- 

Του αση 8ΔΟα ΠοαΠῸῚ γαῖ ᾿προμροΥ ΐα οϑϑοῖ. 

ἐπὶ δίφρου δὲ ἢ βαϑμοῦ ἢ κλίνης βάϑρου) ἢ βάϑρου νἱἅ6-: 

ἕν ἀρ᾽οηάιπι ροϑὲὶ ἢ βαϑμοῦ, ἀπο 1ἄθυ οϑέ. δ᾽ ση! Ποδΐ 

δυΐεπι πο νοσαριπη βαϑμὸς δἰ βάϑρον [416 50 η Π 1 ΠᾺ 

Ῥαγιοῖ! Ῥυαθάποίιιπη, απ816. οδϑὲ {Ππ44,| «πο Ἴτχτοαο οἵ 

Μδτιτι ϑογγα. ἀρρο]απὲ, ἱπ 4πὸ βεάρηϊ, ραραμί οἱ ἀον-- 

τηππιηΐ, δίφρος οδὶ ἐροίϊοα, Ι 
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Ῥαῖ 56: 

τυρομάντεις ,χ γυρυμάντεις) ὙἸΔΟΥῚ Ροΐαδξ ΔἸ ΓοΥτιστιηγ 46-- 

Ἰοηάιπη, τι] Ῥύανα βου ρίίο. {πίουρτοβ ἅτ 1 διὸ οοάϊοα 

Παρυ, απί σοπιοοῖ πυρομάἄντεις, ΝΟΥ ΠῚ ΘΠ] ἐϑυιίτεγη; Ῥά-- 

765, ἸἸΟΟ ο8[, 411 6 ἀἸνουβὶβ ρΠΠΠΠ|ΠῚΔ ΔΟΘΕΠΒΟΥΠΙ ἸΟΤΊΗῚ85 

ψαΐ οὐ πα θηίτιν. τὰ ἄδ᾽ δοἠ  οοίτισα Ἰοσπόπονο, 1ἴδία δ 

αἰϊα, 4πᾶθ Τ21}| 1Π τηθηΐοπὶ ψοηϊΐ, χυτρομάντεις, ὁ οἰζαγτεν 

}οτοιδϑαχιεσν οοἰξέδαγιηρο ογοριέαξέίοτιθ «τ'αἰοϊπατιίεδ., εἴ 

ἘΠΊ  ΟΡ56. ἐθ πος ἴοοο, ἀοβροαΐπε ἴῃ δὸ αι] πδπι ΤΟΥΤῚ» 

ἤΘΟΠΘ, πο Ἰιαποί, δὰ πδμο οϑὲ πὶ πη θ 10 ΤΟΙ Πα 016. 

Ῥοϑβοί αποόῦτο τεφρομάντεις, πυρομάντεις ὉΟΠΪΟ1, φιεὲ 6. δἷΞ 

γιογύτι5., οἰ 6 ογάώπίδ ἐγίϊοὶ ταὐοίμπαηιγ, τἴουη πιτυρομάν- 

τεῖς, ἡ 6 γαγγὶδ ργδὲ «ι)ιῖδ δέ γεογεἠϊοιἶί5. ραϊίοίπαης 

ἐ1ι7).. 

καὶ αὐτοὶ μὲν μαντικὴ 4) τη 116 πὶ αὐτῆς. 

τὰ ὑπὸ τούτων λεγόμενα) τούτων 51 ὈΌΠΘ Ππαροὶ, 564 86- 

Οὐδ νἹἀοίπν: Πάρογο, τοῦτ δα μάντεων, «ποιὰ 5ιργα ογαῖ. 

οὐθάο μῬοίϊπ8. ροσοα]ίαρο σοι ναί ἰπ 60 ψοοάρι]ο 

Ἰαϊεγὸ. ἢ 

γενεσιαλόγων) γενεσιολόγων αἰ Ρ]1οἱ οπίορο. δαἀά! ἀαΐθηι 

μοῦ Ο ψοοδ 1} πεαίλεμιαίἑοογίεην ἀπ στιαην ΔΟΟΘΡ ΠΟ ΠοΙη. 

ἀναχειραβίω) ἢ. ψοοαθτΐτμ 1. ἰσα ἀϊντἀοπάτππι οἱ ἰος, 

Οδί, ἐν τῷ ἀνὰ χεῖρα βίῳ, ῥ᾽αοίον 60856., ψιιὲ 856 ἐπ Ῥία 607)7-- 

ἡπτηι: χλωώρέο5. μγαεσδέατιί. οϑὶ αὐΐοτη ὃ ἀνὰ χεῖρα βίος ψέροπεῖ 

γαΐίο, χμαθ ρμεογρθέμο ζυΐον ἠομιυϊμιετν πιαγ8 6δέ, ἐρϑδὲδ 

τθέψιιο οὐνεγβαξιι. 

Ῥ᾿ 5 γι 

χαὶ περὶ τῶν ἄλλων πάντων) ἵ, καὶ περὸ ἑαυτῶν, καὶ περὶ 
Ἵ 

, ἃ. σ, 

ἀποδέοντοις ζῶντας) ἴ, ἀποδ. τοσοῦτον ὁ. ἘΠῚ Ἰηἴτα 'ῬΙῸ δε- 

κάκις δέκα ΒΟΥ. δεκάκε δέκα ἀθδήπ6 βἰσιπαίο, ν. Ὁ. 158, 18. 

ἸΔΏ Φ]1858., ΔΑΙΠΏ1580. 510}}0,, οιπουδογοὶ πυπουτβ ΘΘμ 6 Π8- 
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ΤῸ πιδίου. 80. Π100 8 900. αἴᾳλ ρυδθοριξαν,, τὐλ πιο υιι8 

δομίομαχὶο ΤΏ] ΠΟΥ 51, 

Ῥὸ .158. 

οἷον. τὰ δύο γίνεται" πειρακ, --- ) ἀἰδίζηστιο : οἷον. τῷ δύο, 

(γίνεται ταῦτα τετρακόσια ἑβδομήκοντα τέτταρα) οὔτε δὲ ἐν 

δέχεται -ττος 

καὶ τὸν ἀφιϑμὸν ἐλθόντες) καὶ ἀο]οπάπη), δορράϊπηι5. δά 

1Ππ4 οἹοιπθαίαπι, απο πη Θ . ψΟσΆΡαΪΟ Ἰπΐοσυθ 50} 1- 

Ῥίο δ σῃιοαίπαι τοῖον τ. τἰὸ΄ πυϊπθρπιη σόοσάρι]ο ΔΥῸ 1π- 

ἴεργο οχαιαίο δι σαϊ οαὶϊτιηι. τοίου" ο]ομηθΐμμ β, δὶ (τ|18 

ἐδίθα νοσαϊιίπ δύα ᾿Πον 15. ΟΠλἰιι5. Θχαγ αἴθ 5101. 1 

Ἰπβοπιπὶο γίδες ἔπεγὶς νἱάοσο, Π1ὸ οἷπα ἴθθο δ] ομηθαΐπα πα 

β ἀδϑιιαῖῖ. ϑίἰαϊα. ροβὲ ῬγῸ δείκνυται ἀπὸ ἴεν. ὃ, ὑπὸ. αἱ 

Ἰηΐτα. ν. δῆλοι Ρ. 100. 

--- καὶ ὑπὸ στοιχείου μὴ δείκνυσθαι, ἀλλ᾽ ὑπὸ χαρακτῆρος) «πὲ 

αἰταιπὶ πιπθγαμκῖ! ποδὶ ροηο05 Ογδοθοβ δοίαϊθ Αὐτϑηι- 

(ΟΥῚ οὐ ητιῖθ8ο., 4πᾶη. Ωαἰ ποβέυ 5. πὶ ΠΡΡῚ5 τεσπαΐ, ἀπὲ 

Αὐτθιὶ ον ἢ} Το] Σὰ (ἰΘοορ ἔπη) {1588 πΘοΘ886. οϑί. πτι-- 

ΤΠΘΥΤΙ5. ΘΗ] 8 θα} 115. δἰοποηΐαμι ἰιαϊγοΐ ζ, «(μτο 5,σιῖ- 

Ὡοαΐαν. αἱ ΠιιΊΕστ5. 86 Χ β σῇ σαη8., οἰθιπδηΐτ) πὴ ἰἸ8-- 

Ῥεῖ, 4πο. τορυδαβθπίθίτιν, βο ομπαναοίου Ὁ]Π14 18. ς΄ 1αἴπὸ 

5. 5111}}15.,. 611} Π.ΠΠΠΌΡΙ ΟΧΡΥΪΏΔ, Αὐτομη ογτι5. ΔΉ ΓΘ. 

Ὥς Ρουνογε, οἱ αποὰ τῆς ἑκτάδος 65ῖ, 14 τρῖθθ τῇ ἑπτά: 

δι. ϑίαι ροβίθα 165.: εἰκοσιδύο ἔτη, εἶτα ὀκτὼ --ὶ 

κατὰ μόνας σημ.)}) ἐωὠϊηέμν 1111} 6} 147. δ οι οι), 6, φιαμ-- 

ἕπην δπιοιέαγιην ἐξέεγ γι, δοογδέην ϑιεηνέαγζιεην ταΐον ἐπ 

ψετέσν, ΘΟ διεμπια ἐτε5. ἐὐοίαί. τιὶ δέκα Οὔ οΙ 50. πᾶμὶ ὃ εϑβ 

ἄς. ε εϑὶ 5... κ εαδί 20. ἃ οϑὲ 1. δὶ απαίμου ὨΠΙΟΥΪ ο0Π-- 

5. 11 οΟἸΠοιππΐ 50. 

ἀλλ᾽ ὑπὸ στοιχείων) ἀ, ὧ, στοιχείου. τιὰπὶ αἴδοεῦι τιπὸ εἷο- 

τπθηΐο,, “οΐα μια, ΘΧΡΥ ΠΥ, 

ἀπὸ τῶν δέκα) αὖ ἐἰἰϊ5. ψιραίμον ζέον δ, χεαγπ ργέπια 
ὅπ, {ἢ ᾿ 5 Ξ ΝΜ 

65 Δ, ϑεοιγνίςς. Ἐ7 ἐογίδα Καὶ, φιαγία ΑΔ, τία δοηιρέιβ εἴ 
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δογι εὐαέίδ. 5 ΡατἀΠπιῦ γραμμάτων, να] στοιχείων μ᾿ 118, 

δίδι) ρμοβίθα 16. ἐὰν δὲ ᾿τῶτα. 

Ῥ᾿ 1.8. 

, ᾿ 5 δέ. ὁ 
πότε δὲ δέχεται) ποτέρως. τεΐγ 0 αἰέοην πποαΐο ἀοοὶρἐοτιεἰχεῖο 

δέ Ν. Ῥύὸ φιῤηφμαρέπία,, πὶ ῬΥΟ ἐγοαροίτη. 
«Ὁ Ὁ " ᾿ Ξ 

τὸ ἕξ, ηἡτοὸὲ δέκα τέσσαρα) τὸ ξ τεσσαρεςκαιδέκατον, ἧτοι 

δεκακαιτέσσαρφαά, 

Ῥ. 100. 

οὔτε ἕν τοῖς πρώτοις λέγει --- πρῶτα πλείονα τῶν πεντήκονε 

τα. οὔτε --- πᾶπιν Ἰιθζιέθ γμεγηέγην ἐρδὲ εἰδαϊϊέ, ἐδ τ 

εἴοανοῦ ἀτισιο8 ἑαπν θααοίοσ ογρογέοαίξ. Ἰλυ ΠΟΥ 5. Ο1Π} ΤΠΔΙΟΥ͂; 

185 εϑὲ γό, ἀξᾶποι ἃ τηΐποσθ, δ0 μιιία,, πϑαπη, 

ὕτι τὰ πεντήκοντα σημαίνοντα) {ὅτι τὸ στοιχεῖον τὸ πεντή- 

κοντα σημαῖνον --- ιέα δἰοηιδηέτην ψεεφιασίπέα δὲ γε οαπϑν 

ΝΟ ρμία, ἦν αἰρλαδείο, εὶς δεγίθ ἐξίεγαγεηυ, ἐζέεγα εϑὲ 

ἐογίία ροϑβέ εἰοοϊπια,ι. 

τετηρείσϑω) τετηρήσθω. ἘΠ ηὔδα ρῬύο ἱπὶ τὸν τοῦ περὶ 

Ἰχρόνου δωῆς λόγον ἴοσ. ἴ, ἐπὶ μὲν τοῦ π. κ. 2, λόγου. ἐὐὲ, μοὐὲ 

ἀρ έι7 ὧδ δραΐίΐο τιίαε. 

ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων προϑεσμιῶν ---τ αἴΐα ἀτιΐουτν ἐεητ ΟΥ̓ ΤΙΣ 

δραϊϊα τιὐϊ οἰρτιϊοαία ἐμογῖπέ, ἀεϑέϊπιαγὲ οα αἰδομέ δα 

γαίλοιιο ργοδαῤιίξ ἐθηιρογὶδ, ἱπέγα ψιεοαί ἐδίαθ τὸ5 ρῥγαθαῖε 

οίαθ αἰ ἐρθῖγδ, αἰ ρογασὲ μοδδιχιέ νεί αἰοὐεμέι 

Ῥ....χ 01. 

ἀνελλειπῶς) ἀνελλιπῶς, ΤῸ ἰοΐα ΒΠΠΡΙΟΧ: 

ὑπὸ τῆς πείρας) ατιῖ ἀπὸ 8100] ἀεβρεὶ 11 ἸοοῖΠ ΡΥδδΞ 

Ῥοβι τ οἶ8. ὑπὸ, ἀπὶ πᾶὸ βουναΐα, δήᾷαϊ σαρεσχέσϑαι, ἀπ 

κεχορηγ )σϑὰϊ ν Ὁ] 5] {π|{4, σε ρρδωϊέαέησιν, ργαοώζέιιιν θἔ 

,γαρφείζέισν 71ε1856. 

ἔτη καὶ εἴ) ἔτι, ἀὐλεις, ροῦγοὸ φιοψιθ. ϑιαίιην Ροδβῖθα απ 

ὧν 16. δ5ι Ἰοδο ἧς, τι αὶ εἷς. αἰϊέον"; ψεέωπε πεῖ δὲ τύϑιτη γε. 
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ὅτι εὗρησει λέγειν --- ἱκανὰς ἦν) ὅτι εὑρεσιλογεῖν μὲν καὶ 

πιϑανεύεσϑαι κάγω πάνυ ἱκανὸς ἦν -- πὸ ἔρδιιπ “τοζ 6. ποτὰ, 

δαγεγὸ Κιοιείίαίο δε ελἐί{6)" οἐὲ ἀγιοιθ᾽ ἐσοορίέαία ργούαῤεἰἰα-- 

{τ|6 οοπερεοηία ὧν πιραΐζιοτν, ΡΥ) δγοηεδ. 8ιδ!πλ ρῬοϑὶ Ἰορ. 

ἀλλ᾽ οὐ ϑεατροκοπίας, καὶ τὸ τοῖς λογεμπόφοις ἀρέσκειν ποτὲ με- 

τῆήλϑον. 

μήτε προςϑῆναι, μήτε) προςϑεῖναι. Βίαϊϊηι ροβίθα ῬΤῸ εἴτε 

γὰρ Ἰεδ. εἰ μὲν γὰρ, ἀπ! ραν! ]ὺ ρο81 ργὸ εἰ δὲ Ἰορ. εἴτε δὲ, 

ΤΟΥ͂ΤΟ ΡΓῸ ταῖςδε τη 8]]6πὶ ἐν ταῖςϑε. 

θαυμαστὸν ἐν Δαλδίᾳ ᾿Απόλλωνα) θαυμαστὸν τὸν ἐν Δ. ᾽Α. 

ΑὮ ΤΙΡΑΜ ΤΕΒΤΙΌΜ. 

ἔη οχίσομιο {]0,. ποῖ ἱπᾶθχ ππὶο Πρτὸ ργδοῖϊχτισ 

ἴω ἴγοηΐο σου, Ἰοσιίαν νοοαβτ τη) ἐνόδιον. 14 οδὲ τ'ζαι-- 

οἴέπ. Ψ. Ῥ. 175. οχὶν. ἐνόδιον, 14 ἀποά τη {{{ποῚθ δα ξ Ὁ} 

ψϑμ, ἀπ ΘΟΠΒΙΙΠ πν, ἰάομι δὲ δίημθ ἐφόδιον, αἰταἱά, 

απο Ρογορυο ἀροιηΐ νἰὰθ ΕΥ̓ΘῸ οοιππιοῖθ ἀροοϊνπήδο 

αἀάπιν, '“ΓΙτα]τι8. ἀπΐοπι ἶο, οὐ ᾿πάθχ ραυ]οῦ. χηθ]ίο 

διιηΐ ΤΘΟΘΏ ΙΟΥΙΒ. ΔΘΥ1, ἀτιαπὶ Ανιοπηίοχτιδ, 

Ῥ. 164) 

᾿ - 
ἐξ ὁλοκλήρου) ρμοϑὶ Πιοὸ νι ἀδίθν καινὰ νοὶ νέα, γε] πρό- 

σῴφατα ΝΕ] διιῖ!ο ααϊὰ ἄδοϑθο. Ῥοῦτο νοσαρη]ιηι ἐκφωνού- 

μενα ντἀοείιν Ἰάοη ἴα πι6 διαφωνούμενα αἰἰδογοραμπέϊα, »αγι)τὺ 

δογιδογέϊοηέζα 51.5.1 Ἰοάγ 6, 

Ἐ τδδ. 
Ν Ἄ 

“ καὶ εἰς εὐμορφὸν ---- κάλλους!) ἴ, καὶ εἰ εὔμορφον εἴη, τοῦ 
! - - » . Ὕ προτέρου παραφαιρήσειν κάλλους. οἰϊαγηοὶ ἐπ 50 7)ογηποσει 685- 

7 ΄ . 3 7 Υ δεέ, ἐαηλεγν ὧ6 μγιίδέζηα, ΤῬο)ιεδίαίο εἰρίγαςί γι ο85., ΚΒι8- 

ἔπη Ροϑβὶ Ἰεν. καὶ εἷς οὐ συμμιμένα κεφάλᾳια, 
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Ἃ : - 
ἢ ἄλλον παίζοντα κακθν) καὶ ἄλ, π. ἴδῃ, κακὸν, ϑΒ5.αἰΐπι 

Ῥοϑί ῬΓῸ πλείονας 165. μείονας, ρμαμοίογεδ. Μοχ ρϑγὸ ἀπολύ- 

ενοι 50Υ. ἀπολλύμενοι. απιϊδεῖ. 

τηρούμενα κλέπτῃ) τῆρ..) ἃ κλι 

Ῥ'-νῦθ: 

-“ . σ 

καὶ οὐ πάντες φανερῶς ----Ἰ καὶ ἅπαντες ᾧ. --- 

" Ἶ δ - ᾿ - -- . 
τοις μὲν φιλοτροφοῦσιν») τοῖς μὴ Φιλορτυγοτροφουσιν, 18, {1ὲ1 

αἴίαδ τιον δἐμαίεσέ γεεἐγίἑίοπξ οοίειτπίοιπ. Νίοχ Ῥ7Ὸ μὲν 

ἐγχώριοι Ἰοσ. οὐκ ἐγχ. 

ῬοϑθγΣ 

αὐτὸ σῶμα λυμαίνονται) Ἠ14116 1:1 σῶμα 06 558. 

ῬΙγ 68: 

αἱ λεγόμεναι ἐλπίδες) ἐμπίδες. ποῖα δος ΠΣ] 4] τ]. ΘΚ 

Αὐἱβίορμαμ8 ΝΈΡΙ 5. Τροϊπάθ ργὸῸ καταβοοῦντας 165. κα’ 

παβοῶντας. 

ἧττον δὲ πονηρὸν μάχεσθαι!) «απἰ Ἰοοο μάχεσθαι 165. οϑδέ 

τούτοις, δαὶ τ απ] 116 ἱπππΠ ΡΟ ἀτι1. 

συναιφοῦνται) συναίρονται. ΠΠΠπιπὶ ἰΔΠ16). ἀΙΒΟΙῚΠΊΘΗ δὲς 

πη βοα ΠΟ 15. ΠΟΥῚ ἸΠΐοΥ συναίρεοῦαι εἰ συλλαμβάνεσϑαι. αἰοΐϊο 

ῬΟΙΤῸ δεῖ τοῖς ἀνθρώποις βοηϑείας Ἰάοη ἀο1} αἴπτιθ δεῖ καὶ 

τῶν συλλαμβανομένων. ὙἱΔεῖαΣ ΕΥΡΟ ἰπγραϊαπι «]ασιά μο 

Ἰοοὶ ἃ Ἰργασίο [π͵586. ῬΟΥΤΟ Ρῥγὺ δὲ ρΡοβὲ πονηρὸν Εἴ δῃΐθ 

ἐτηρήσαμεν 1665. οὖν. 

Ῥ τ θ0: 

κροκόδειλος «τ διαϑήσεταιν διαϑήσει. 

ὀρνίϑων) σα] πάντ οἱ φαϊάαια δὰ 1ὰ σοπτβ Ἁυ 1.1: 

εἴτι ἀοιπχοδιιοαττι). ΡΥ ἐποῖ. 

δυςτίϑασον) δυςτιϑάσσευτον. Ἐπ ταΐρα Ργὸὺ πολλάκις δὲ καὶ 

θεῶν Ἰοσ. σ. γὰρ κ, 3. 

Ῥ. ἄγσοῦ 
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θυ 70. 

Κωλόβαϑρα) καλόβαϑρα (ν6] καλωβαϑρα) ὑποδέσασϑαι, ὁγαῖ- 

ας δἱδὲ βδιεεὀέλραϑδε, αὐὶ οί ρανὶ ον α 886. 

Ῥοτ απ: 

βασιλείαν ἄρχειν) βασιλείαν, ἢ ἀρχὴν. 

ΟΣ 

Εἰς μάντεις δὲ Φοιτᾷν) εἰς μάντεως. 501116 δὲ οἶκον νοῖ ὁμιλίαν. 

ἤγουν πυνϑάν.) 1. γεγΡα νἱάθητο, τι ΒΟ] πιὰ ψΕΥΡὶ 

μαντεύεσηαι, ἀοίοα 6550. ΜΌΧ Ῥ7Ὸ προρῆκεν Ιορ. προφήκει, 

ἃ ἂν οἱ κἀκεῖνα μ.) κἀκεῖνα ἀο]οπάτηη. 

πρὸς τὼς ὀρέξεις ---- τῷ νοσοῦντε οἱ ἰατροί.) αιΐ πρὸς ἰς 

Ἰοοὶ ἀοϊοπάιϊιι, «ἀπ Ροβίοα ὑγο τῷ νοσ. 165. τὸν νοσοῦντα, 

πιο αὐ βαϊθέαίεην εἐ ἀρρεέλέιεπν περτοίξ πρίν μηδ δ: 

πιραϊοὶ, 

Ῥ᾿ τ γηῦ, 

κακὰ) καὶ ταῦτα) καὶ ἀοϊεπάπιη, ῬΟΥΤΟ ῬὉΓῸ κατέδεται 

Ἰερ. κατεδεῖται. ΕΠ καὶ ροβὶ ἔσονται εἰ δῃηΐθ ἑκανοὺ 46] σμ ππ. 

Ῥ. χγά, 

Ἐπ᾿ ἀφιστερᾷ) ἐπ᾿ ἀριστερὰ. 14 οϑἱ ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ μέρη. 

οἱ βίο ποάτιο 1π110 ΘΑΡ.118 ΡΥΤΌΧΊΩΙ 25. ὉΡῚ νόϑους ΡῸῚ 

ο Ῥαγνυ οβὶ οχαγαπάτϊηη. 

μητρυιὰν προγονόν) μητρυιῶ. ἴῃ ποηλϊηΠαίνο. πο ΕΟ. ΠΔΠᾺ 

φιλήσαι οϑὲ ορίαίλνιιθ. 1)οῖημἀο ῥχὸ ἥττονας 165. ἥττονα, 

Ἐ. ἰδ. 

λέγω δὲ) πᾶπι πρόγονοι «πιο ἀἸσππῖτιν γε ργεῖ. 

ἐπίγονοι) ὨΔΠΟΥΟΒ, ποροΐθβ, 4 ποχιηλ ἰπΐε8]α, χηογίμῖϑ 

ῬδΥΘμ θ5, αὐ γος χοᾶ. 
ὡ - - 

καὶ ἐστι δῆλος) δειλὸς, μαντομ5. ατιοπχαηγοάτιπι ΒΟΥ ΤΙ 

ἀδβορὲ 9886. 

Μ 
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περὶ μυῶν γεγραμμένων) γεγραμμένῳ, ἐπ ἐἰα »αγίο ζῥτὶ, 

4τοην ἤἸεοίαπιριθ εἷδ πιοηηϑίγιδ εὐ ργοαί τὲ οαϊαϊξ, ψιαθ 

Ραγβ αὶ οἷδ γυιεγεθτιδ. 
ι τ - ΄ 

ὡς ἀπολελειμμένον ἐπ.) ἀπολελυμένον ) δοζιιἐ τε), » δϑοραγαΐμπ. 

ῬΟΤΟΌΣ 

ἀπὸ τῶν αὐτῶν γὰρ σύγκειται γραμμάτων) 1ι. νεῦρα 46- 

Ἰοηᾶα βιιπὶ. ἀρρᾶνοὶ οπἱπὶ ΠαπΙάο, δὰ [α]ϑὰ 6556, δὲ δ᾽ 

Αγοθλάονο Ῥγοοἶβοὶ ΠΟ μοίμ1556. 

καθαρὸν εἶναι τὸ ὕδωρ, μήτε τὴν γῆν.) κι ε.γ) μήτε τὸ ὕδωρ, 

μ. τι γ. 

ἔστιν οὖν πονηρὸν) ἔ, ο. ἢ πον. Τοϊηθ ργὸ οἰκέτην ροϑέ 

ΔΛεκάνη 50Υ. οἰκέτιν ἴῃ ΤὈΘΙΜΙ πο. εἰδρεμδαίτέσοηυ. Ἐπ τοχ 

φτο ἀπηλευϑερωμένην 50Υ. ἀπηλευϑερωμένῃ, 

ἘΣΎ: 

διὰ τὸ ἐπαγγέλλεσϑαι πάντας εἰκόσιν.) ἐπαγάλλεσϑαι. 

Ῥι γ78. 

τοῖς προςδομοῦσιν ἀποδημους) προςδοκῶσιν. ἐζΖα. ἀΘο5: Δ 4 αἱ]. 

τοαθνηίτ γα θα], Οπ]τι5. ΠΠΓοΡᾶ 6. τη οἴη Πἰογ 15 νὸ- 

σαρι}1 ἀγγελία σομηρτίαίαθ. ΘΟ οΙΔη ΠΟΥ ἢ] 100. γῸ- 

ΘΑΡ111 ἀγγελία Ἰιϊοτᾶς. οἰποιαηὶ 556. νοοαθιΐπμ 1ἰδηϊτὸ 40-- 

δι ἀογδίαν, οὐπι5 Πίοταθ οἰποῖαπΐ ππποστ 47. ἔστε γὰρ 

ἐσόψηφον τῷ -τ ---τ τ -τ- ἀγγελίᾳ τὰ ἑκατὸν, διαί μΡοδί- 

δὰ τὸν απ πλοῦν 46] μπ1}. 

περὶ τοῦτο ὅλως ἢ ἐξιτέον) περὶ τοῦ ὅλως εἰ ἐξιτέον, ψιεὶ 

εἰοἰἐδεογαπί, νοὶ απιῤίρτχι, διέπο ἐρδὶδ ρμ7ήογϑδ μοῦ" 

φῬφτογοϊδοοι αἴμηη,, αν. αομν ἡπαμε7ι εἰμι. , 

“Αλυσις γυναῖκα σημ. διὰ τὸ ὄνομα) ΠΟΙ 1ηΐο ]Πσοὸ. 514 11}} 

Ῥοβὶ Ῥτὸ ἐκ πολλῶν 1. Ἰοσ. ἐκ κρίκων πολλῶν. 

Ῥ- , χχῦς 

ἐπειδὴ γὰφ καϑεξ.) γὰρ ἀο]επάπμη,. 
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᾿ ΄ " Ὶ » ᾿ Ἢ 
"Σ Περὶ δὲ χρημάτων διαφορᾶς, ἀἂἀπο τοῦ λόγου) εἶο εξ εγιοα 

δὲογυ οκἑζοιο διεροίἐεοί 5 ἰἰσὲ ἰδὲ ἐοοῖ, μὐὠὲ δ τοϑέΐπιθη-- 

“ἐδ οὐ γπμεμαίο τεὐγ δ ϑεχιδ 56} ΠΟΙ Θην ἐἸδέζέε. ἐπὶ (ποι 
-ν ΄ 

ἀπὸ) τοὺ λόγου. 

᾿ ν᾿ . ὰ ἢ 
Σύνεργα δὲ καὶ τὰ εἰς) ῬΙῸ καὶ ἴοσ, ἡ ἀπ! τουτέστι. Π8Πὶ 

ΘΧΡΟΙΙΣ δἰ σι οα ΟΠ ἢ ΨΟΘΆΒΡΊΠΙ σύνεργα, 

ἐάν τε γὰρ ἐπ᾿ ἀγαϑοῖς τοῖς ὑπὸ τῶν ἄλλων ---- παᾶπι δὲ, 

οππν γοίϊψιιαγεν δρεοίογέην ΡῈ} ἐμπδο)γίέμέσ; οὐἑαίξαγιισο 

δ, ἐα ΟΠ 65. δε} ἀϊδανος αὐψη γε δίαε, ἔπη ἐι8. “ιεοα 6 

“οοοϑϑογίπέ ἐαθέξ ογηδηῖ8 πομῖηα,, εὐἤοίμπ ἔαθὸ ἤαιεδία 

γιοηυΐπα,, πὸ ῥοπα {απίο διἰοιοθηίι)" μεγγοοίίονα ; φεοα 

88 ΤῬ6)Ὸ πιαέϊδ δἱριοαϊοπιια αὐἰδαογεδοαμέ γαιδία ποριῖ-: 

πα, ταϊπισέ ἄαεο ποιιέπα οἱοπ βοαζέοην αὐ αέοηι. 
᾿ [ΟἹ ᾿ 

ἘΠ θθι 

᾿ Α ς Ζ ΝΜ ᾿ 
ἀλλ᾽ εἰκὸς τὸ ὑποκεχυμένον εἰς ἐπιϑυμίαν ἄγειν αὐτονῚ ἀλλ᾽ 

εἰκὸς τὸν ὑποκ, ε. ἐ. ἃ. αὐτοῦ, 5οἰ]. τοῦ ἀναβλέπειν. δε νρ- 

ΖΜ, Ποὺ δὶ 1τιϑίπιιη., ποία, οἱ το] ΘΟ ΒΘ] ΘΤΗ1Π, 

δέ ἀμξιιδ γϑὶ, ὙΘΟῸΡΟΡΆΠΑΙ 815, ορίώμηεισν, ἐξ γπορε7᾽6 

6] ἐμέΐοογθ, οὶ οοιἶὶ δε ε5ὲ οαἰήσέπθ ἤμογέμέ. 

προζελθῶν λέγης) λέγῃ 510} }]1οἱλον.. δα} λέγῃ τις. 

ὌΠ ΘΝ 

φ , - δ 
δανειστὴς οἰκέτης, δεσπότην) ατιΐ 5Π|Ρ|1οΓἴο.} οἰκέτης ΟἸ 

4 , ᾿ς 

οἰκέτῃ γι απαππτ οδὲ, δὰὶ ἰερ. οἰκέτῃ Φαίνομενος δεσπότην ----, 

παιδεύειν βουλ., καὶ μαινομένοις. ἐπειδὴ καὶ παῖδες) πενομέ- 
- - . - “π ἘΞῸ! 

νοις. ἐμείϊπ, ἀρο) 9. ἐέογαγίεην οορτέαπεεόμδ, εἰ ραμρεγῖ- 

ὦιι5. ἐπειδῇ καὶ οἱ παῖδες. 

Ῥι 82. 

καὶ μηὴ ἠρεμεῖν) ᾿. γοῦρὰ νἱἀοηίῃν τ ΒΟ ο πὶ, δτιξ 

ΨΑΥΙΔ 5. ἰθοϊϊο 6556. ψουρογιπι καὶ μη κατεῤῥίφϑαι, 

Φοβουμένοις. ἀνεπιστρέφουσι) ἀνεπιστρεφοῦτι. δοὶ δηΐη) ἃ 

ἀνεπιστρεφέω, διέπν ἀνεπιστρεφῆς, Λοηῖο γε Ομ) 18.) ΠΟῚ ἃ8-ὶ 

Με 
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ἴοι αἷ) ἀνεπιστρέφω, ἸΔΠ) ΠΘΟΙΡΟϑ (ἃ ἰδ11ἃὰ νΌΣΡα ἃ ὦ Ργ1- 

ψαῦτο οἰγοπη οί πη! αν, 

Α ν - , ε Ἁ Α 

σρὸος ταῦτ ἐπιτηδειότερον ἑαυτὸν παρέχειν) σρὸς πάντα ἐπι- 

, Φίνν, ε λ Ν ᾿ ἘΝ 
σήδειος ἑτέρῳ ἑαυτὸν π. Ῥοίοδὲ 4ποάιιθ ἑτέρῳ 4065850. 

Ν " Ἵ 9 
ἀνίαν σημαίνει, ἐπὶ τοῖο) ἂ, σημ., ἡ ἐπὶ τ. 

ΘΗ δῦ; 

᾿Υ Α 

περὶ αὐτὰ τὰ φυτὰ) περὶ οἰ παρὰ εδὲ τππίαπάπτη. παρ᾽ 

αὐτὰ τι Φ. οὗ ἴρδας αγϑογε5. δϑΐ ψχιοφψεθ εἰ οι οτιέία φιίαε-- 

«ἰαην, Ομΐ5. οαϊδα ρόπμεδ ἱρϑδῶβ αὐῴογεβ εϑέ. 

Ῥ. 184. 

ὑπ᾿ αὐτοῖς αἰσχύνεται) ὑπ᾿ αὐτῆς αἱσχυνεῖται. ἘΠῚ 1π 566. 

680. ῬΓῸ ἀκούεσθαι κακῶς 165. ἀκούσεσθαι κ- Ἰ)εῖπάο. μαχίμοις 

ἐδ. γέσαη, γκοῖία οοποξέαχτδιιδ. 

9 αὐτὸ μόνον) ἀλλ᾽. ἢ, α. (.,), 8ϑεςζ ϑοζιηηπιοαίο. ῬΟΥΤΟ 

μεμνημένους γνοΐοδ ΘΧΡΟΠΙ γεγιην γ1οῖθηθ5 1|1071110}}67}}, 

διδρθοΐι τη. ἔα 6. ΠΏ1Π1Ὶ 6586. παπᾶ ΟἹ ΠΠοΡθον. 14 8}10 ροϑὶ 

ἀεϊεπάτϊ ἰσχύουσι, τιῦ δο πο τὰ νοὶ εἰσι, πᾶτὰ ἀἸοίο οἱ- 

οαείαθ πἰλελ δεπὲ πδδὲ μον, Ἰάομι δι σηλ θαι αἰπιά, ἀπᾶμῖ 

γυμίζα αἰ τὸ ναΐεπέ, χιίαην ῬΌοΘ. ροϊοβῖ ἄμ] 6  ΟἰΤα τη. 510 

1οσι: οὐδενὶ γὰρ οἱ τέττιγες, πλὴν φωνῆς (τι φωνῇ) ἰσχύουσι. 

διιαίϊαι ροϑὲ λέγουσε Ἰ(οη πὸ να]οὶ, αἴᾳιιθ προλέγουσι. 

ῬΟΘῸΣ 

ὡςαύτως ἀποβαίνει) 5011|061 τὰ ὑπὸ τοῦ ἀσφοδέλου σημαινό- 

μενα, ὡς τὰ ὑπὸ τὴς σκίλλης. 

ἢ ἄλλύ τι μέρος τοῦ σώματος, τὸ αὐτὸ πάσχειν) ἢ ἀλλο τι 

μ. τ. σ. τὲ αὐτὸ, τὰ αὐτὰ πάσχειν. αι ᾿αἰζϊμεαί ψιρουοιιιψτεδ 

ΘΟΥΡΟΥ δ πιο) νὦγ 71}. ἐείοσσυ, δῖ τι }}07.0., πιοείλδ ἐἰδοΐοσιν εἰέ-- 

“πὲ ἴρδο, αὐοῖ. Νίοχ Ἰδσ. καὶ αἱ τῶν μερῶν πηφοΐδεις, 

κατέλαβεν ἐπὶ τῆς ἐρωμ.) ροϑβὲ κατέλαβεν νἱἀοίτιν αὐτὸν 6Χ- 

οἰἀίδ56. «πτάμαν 15. 1 αἰ στ ιασθ Ῥτὸ οογίο πο] 11. 
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Ῥ᾿  Ὑ86.: 

Προζευ χη} ον άτε)γυ τίου, Ῥυδοβου αι ἐπι Φαίοθιμ,, απ 

ΟΠν δ Ιαιπη. νι. Ραμ 110 μοϑβὲ --ἶς εἰς προςευχὴν -τος ἘΠῚ 

Μω 4115 νοσαρι]ο ργοσομοΐδο ἤοο 560η8τι, 51 ΒΘ ΠΙΘΗΔΪ ΗΪ. 

μεταῖται, ὁμοίως καὶ ----) δμοίας. γηρηοϊοὶ δἰοηγοασμξ 

φιἱαριιεεζιες., 7ογο, πὲ ρδογιέην φΗΟΨΗ6 8{ηε5 δ ροοῖθα 71ε-- 

ἔμ7α δὲὲ διῶθ, βδἰπιϊζίεέαφιο ἐρμϑδὲ εδὲ ασατέ δὲ ροργογαγιί. 

βλ. μεγάλην' καὶ ἐπικίνδυνον) 1, καὶ ἐπιεικὴ κίνδυνον, εὐ ρεγί-- 

οτζμι ἀκταί δολἐθηηγετνίμην, ἅτιῖ καὶ πρᾶξιν ἐπικίνδυνον, 

ἀμφισβήτησιν τινὰ) ἀμῷ, πρός τινα, 7076, τὲ ἐϊδέιεδ αἰοηιῖεδ 

οαπμδα οιεπν φιορίαπι {ἰέο ἐνρογέαίιν. ἐρέω. ἄν τι λάβωσιν, 

ἀυθτι5 σόοαθι}15. ὩΓ ᾿πἴρα χωρίον “οἰ σης, οὐαπε, ργαθ- 

εἰζμέγυ γηδέζοτεη. 

οὐδὲ ϑυρῶν) δι αι] εἰ μη ἔδει κλείειν. 

ΘΆΒΙΘΥΣ 
᾿ ν - 

τοῖς δὲ πιστεύειν ϑέλουσι) 1. ατιίί πιστεύεσθαι, ἀιὶ πιστοῦ- 
3 , .}7" - 

σϑαι, ἁτιὶ ἐπιστατεύειν, 6556 ῥΤΟΟΜΤΩέο7, ττίζοιεβ., αἰδδρει-- 

δαέ07.. 

διὰ τὸ πολλὲς ψήφους κλέπτειν) διὰ τὸ πολλοὺς τὰς Ψ, κλ. 

ἀτι1α τη] ΟΥ ΠῚ 1105 οδΐ, οδ]ου]ο5. ΟΠ} πηπιίδτο, ἰωτῃ [Ὁτ-- 

Ὧπ| εἰ οσοιΐίο ἀοχίτοαιο 41105 4115. δι σοῦ ον, τΓ' αἀδίδα- 

ἴε5. Γαοΐανη ἱγατιθηῦ ποὺ Δ ργομοπάδη!. Οδεΐοστιη οαρηἰᾶ 

Ποὺ ἄτιο ντάἀδπίι Ἰοοι. ἀοΡοΥο πχαΐθυο, τὰὶ πιο πιὸ 

εϑ βοχίμπι ἃ (ἰπατασοβ μη, δπαΐ βορίϊηηθη, οὐ δορε-- 

Ὡ]Πὴ1, 4ποά πππο δὲ, 1 {{Ππ|5 Ἰοοπ. δποοοάαί. γαῖπο-- 

ὩΘΠῚ Ἰυπ|π|85 ᾿ΟΓΙ τ αἰ τ Π15. δίαίιι ᾿πίο! Πσοΐ,. ΠῚ ῬΥΙΏΊΤΙΠΙ 

ΨΟυδῖι ΘΔΡ1115. 57. ΟΠ νοῦ ῬΥΪΠΠΟ ΟΔΡῚ 15 δ5. οομΐδ- 

γαῖ. πὰπὶ μῖο ἀϊεΐο οὐμιο ἀοιποβδίίοο απὶ ἱπίτα δοάθϑ σὰς 

50, ὉΡΡΟμ παι σΟ΄πτπι8 [ὈΓ6Π518. 

Ῥον 488. 

πρὸς τοὺς κιυδύνους σημ.) πρ. τοῖς κινδύνοις σ. ργαφίον" ρό- 
σίοιία. 
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Υ ,ὔ . , , εἰς τὸ δημοσιο») γι οίαην Μδοο γορεθηοαο αὐαηζοοι-- 

εἰαπι. 
δ Α Ζ Ἢ Ζ " 

διῶ τὸ πάντας ἀποδέχεσθαι.) τι δέχεσθαι 5πηΡ]6χ,, δαὶ 
ΠΡ Ὁ δ 
ὑποϑέχεσϑαι, 

ἐξόδοις) δρὲ ἰοσΟγηι, τερἰοτεγιψιι6 φαδοοποία ἔτ), 51Ν 6 8 

ΠΑΝῚ, 5:Ὁ0 ἀθ σατστα. ἐῤέώ, ἕστηκε, καὶ μικρὰς. ϑιταΐπι ροϑβὲ 

Ἰεσ.; καὶ πάσῃ ἀποδημίᾳ χρησϑαι. ατιὶ καὶ πάσας ἀποδημίας χρη- 

στὰς ἔσεσ2αι. ἃτιΐ καὶ πάσης ἀποδημίας χρηστὸν τέλος ἔσεσϑαι. 

ἘΣ ΕὙΘῺΩΣ 
9 ΟἿ » . 4. - Ἐν δ 

ἀγορῷ ἐσπαρμένη πάντη) παντὶ. τι] ΟΠ] 16 ΠΟΙΙΠΙ. 

ῬΉΘΗΣ 

κινήσεις, καὶ ἐπιβουλὰς χρειῶν) ἐπιβολὰς. Εῤ Ῥ881}10 ῬΡοϑδὲ 
᾿ ΄ 

ΓΟ κατεασομενον 507, κατελσσοίδενον, 

“ ῬΣ Ὁ: 

μάλιστά γε τοῖς νοσοῦσιν) ὕΥῸ γε ἴεσ. δὲ. δίαϊπι Ροϑβί 

Ῥτο τὰ ἰορ. τὰς, 501]. ὥρας. τι 5ἰαἰτῃ) τεοίο 16 σιίτιτ. 

εἰς οἰκείαν κατατεϑέντα) , εἰς οὐκ οἰκείαν αιὶ εἰς ἀνοίκειον, 

ψιεΐρρε ψιίαθ, ἐδὲ δὲ {ιεήδδοπέ ρμοδίία,, {λεέδϑειεέ ἐφοιεην πον 

διέέην δογίἑξιεγα. ὅϑἰαΐτην ῬΡοϑδὲ Ῥρο μήτε μὴν ἰ6σ. μή γε μήν. 

ἸΘΩ τι 6 7147 8τὲ5. ἐΩ]Ί611. 

προςδικηϑέντες) προςδοκηϑέντες. ὨοΙη46. ΡγῸ τότε καὶ ὅπως 

Ἰεσ, πότε (φιαμάο) κ. ὅ. 

Ῥ᾿ τὸ. 

λέοντα εἶναι καὶ βασιλέα) καὶ ἀοἸομπάτιηι. 

πενίας ϑλιβόμενον) π. ϑλιβόμενος. ἘΠῚ Ἰπΐῖτα Ἰοσ. οὗ καϑέκα- 

στον τ πὸ ψουδθτϊο. ϑ΄αἰπ ροϑὲ 165. πρὸς τί ἁρμήξει, οχ- 

Ριποίο ἕκαστον. ἡποΐο 6δηΪ} Ρταθοθϑδιῖ, ῬΟΥΤῸ 1ὸσ. οὐδέν 

τι μᾶλλον ἐξ ἑνὸς, ἀλλ᾽ ἐκ πάντων ("1 ἐκ πάντων δὲ) ποιοῦνται. 

γνδλίϊοπια δ ργορέογθα δα τῶπο, 8661 εχ οπιυιέδδ ϑδέπιιιέ 

51ε7υ125. ργοχιτνοζα)ιέ. 



Α1). ἈΠ ΈΠΜΤΠΩ. Β1Β. ΤΠ]. ΓΡ. τϑ 

πρὸς τοῦ ἀκριβῶς) Ἰου. πρὸ τι ἀ, ῬαμΠοῸ γμοϑὲ Ἰορ. ἐά- 
δ - " ᾿ Ξ ᾿ 

σειν Ῥιὸο εᾶφει, Τὰ ΓΙῸ ἐἑχῶν 1. εχῶω, τοί τ) 49 ἐπ 5 ἰδεῖ, 

’ 

αὔνηπασο. ῬΌΥΥΟ καὶ ἀπο οὐ σφόδρα ἐλλόγιμον ἀο]οπάνμ, 5) 

ΑὉὮῬ ΠΙΒΒΌΜ ΟΥΑΈΕΈΤΟΌΝ. 

ἘΠ  γ97-: 
“ ϑ ᾿ 
ὥςγε ἐμαυτον. 

Ῥ᾿ οτοϑι 

ἀλλ᾽ κα πείρᾳ, καὶ) 1,. ἀλλὰ πείρᾳ, κ.Ψ 
, ) - ΄ 

σπερματωδέστερα) σπερματώδης πραγματείς οε΄ ΕἸπι9: 06: 

Ἰνδοίαϊϊο, αιαθ ἀοοί πα. Δ]Τουτπι5. ΡΥ ππα ἰδηΐππι 6] ηπ61-- 

ἕᾳ, εἰ νοῖπ δοπιῖπα βο  ππππποάο, ρυΟρΡΟμΙ, τιπ 8. ΒΘ π]τ|5 

εὐ αἰξοπίτι5. παῖ πλι85. Οἰτοοσ οὶ ρου οοΐοσα γα Ροδϑιῖ. ορτ 

Ῥοϑιία εὐϑὸ δϑδί τῇ διεξοδικῇ καὶ πλατυτέρα πραγματείᾳ. 

᾿ 3 ᾿ Α ν - 
τινὰ πραγματείαν ἀνευρίσκετο) Τ,. τινὰ τὴν πρ. εὑρίσκετο. 

, Ω , Ἢ εὑρίσκειν. ᾿Αϑροίσας) εὑρίσκειν το δα πιούπην οοιμμπηοάο 

Ἰοσο ρμοβίζαμη. ἀρίϊα5. ἔοτοΐ ἐᾷν γε] ἔσαινεῖν. Δῖοχ ῥτὸ ἀξι- 

ὄλογα 16σ. ἀξιολογώτατα. 

ἐν ἐπιδομῇ λόγων, τρίτον) 1,. ἐπιδρομῇ ἐπιλέγων (γοἷ ἐκλέγων) 

τρίτον ----. 
Η , ΕΙ , δ Ὁ ᾽ , 
ἐπιβολως) Τ,. ἐπηβόλως. ΥΘΟΙΤΙ ἰα ΠΊ6Π. εὐεπιβολως Ρ. 200. 

τε, εἰ αὐτὸ μονονὴ 1,. τε, εἰ αὐτὸν (5ιι θαι] δε} μόνον ---- 

η0 εἰ ἐπε ἔρ586 δωραοζίοθ" δέ αἰδαίγο δἰπομέα χιεαθητεθ {{ώ-- 

εἰϊοαῦ δ χιέδραβ, δὲ ἐδ ἐϊῥίπιοέ φιεογιοχιχιθ ἰατ γαέζογιοηι, θέ 

ον ἴθ αΐφιεθ 970 ἐδ δοογϑδην Ἔαα πε 76 φπαθῴμο ορογίεαί. 

τὰ ἐνταῦϑα γραῷ.) ἴ,, τὰ γὰρ ἔντ. γρ. τι! οἰϊαπι ἰπίου- 

ΡῬΥῸ5 νἱάοιαν ἴῃ 8πὸ οοάϊοθ ΠΆΡΙ1556., τι ὉΟΠΙΘΟ1880. 

. Ἐ) Αἀ βαρεογίοτεβ ἴσος ἰἰρτοβ αἀηποῖαζα βδογίρία δίιητ ΑΠΠῸ 1757- 

Ἰηδεφαδητία δπτοπὶ δὰ Πἰθτιιπὶ πᾶγιπι», πιθηδε Νίαγτιο Α. τγύ2- 
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ἥττονές εἰσι) 11})61105. ποβίγσοβ, εἰ ποβίγα πᾶς ἱπ γίδι 
Ῥγδροορία ΠΔᾺΠΠ διπηπιο δίπαϊο ἀρροίπιπξς, οὐ ἀοροχϊαπὲ, 
ΘΟΣΠΠατι6. (ἰο5] ἀου πη} [ΘΥΤὸ μοηποπμΐ, 

Το χῦδι 

ἐπανορθοῦν) οἱ θη ΠαΡροὶ,, μοβίίπιη οδί ῬΥῸ κατορϑοῦν, 
αὶ γο]ιη: ῬΥΔΘΟ]γΘ. ΤῸ] σοτογο, οἵ ΟΡΟσὰθ Ρῥτοί πη 
ἕδοοτο, 

ἀπαρχῆς) Τι. ἀπ᾿ ἀρχῆς" ἀποθιι5 ν οαθ1}15, 

αἰτιοληγήσασϑα!) Τ, αἰτιολουγήσϑαι, 1ῃ ἱπἤῆπιϊγο Ρονοοίς 

Ῥάδ5511 ΡῥΓῸ ἠτισλογῆσϑαι. νἱ 4, Ρ. 198. 

ἄλλοις) Ἰὰ 5 τισὶν, ζφία, ἀσφαλὲς) ΒΡ: τοῦτο τὸ 

πρᾶγμα. 

τὸν αὐτὸν οὐκ ἔχουσι λ.) ἔ, οὐκ ἀο]οπάπηη. 

ἐσιμελῶς προεῖπον --- τεχνικῶς --᾿ ) Γ᾿ ἐπιμελῶς μὲν προεῖπον ἀλ- 

λαχή, ὅτι ἕτερόν ἔστι τοῦ ὀνείρου τὸ ἐνύπνιον, καὶ οὐ ταὐτόν. οὐ 

μὴν ἀλλᾷ καὶ σᾷ τὸ ἐνύπνιον καλῶς εἴπῃς ἄν, ὅτι, ἂν μὲν τεχνι- 

κῶς ----ς }ῖοο χιεξώρην ἐαγν αἰδδὲ ἀοοιεῖ εἰδδίρεπέογφιεο οἰξιτιο»-- 

δέγανδ, αὐϊεαί ρ556. ὄνειρον, αἰζιεῖ ἐνύπνιον, πεηπθ αἴεογϑα 6588 

οζεϑαίεηι, γοὴ ποηγιέμα; ἐμ μέθην ὠεμφ βδοογίδ, δὲ εἰλλογὲδ, 

ἐνύπνιον 6550, δὲ φιερίείοηυ τε ἐὰν αγέθ αὶ φιμορέαηι εἰογέμ ἐςέτι)" τς 

τὴν δύναμιν ἔχοντα) 501. ἔχον ἴῃ πομίγο, 86 4ποά 1] 

ΒΟΪΟ 8οιηηΐο νίμ μαρεῖ, οχίτα βοιμηλιμη ΜΠ] να]οῖ, ποθ 

Εἴποι, πθαπο δἰ σηηοαί, 

τοῖς ἐν στάσει χρωμένοις) Τ,. ἐνστάσεει τιπὺ νούάθτ]ο. Ρ08- 

56. φαϊάοηι οἴϊαιῃ ἐντάσει Ἰοσὶ, εοπίομίίοπο απ, 56 τ] 

ὈΡτι5. 681 τ|14 υηταΐ!οπ6. τᾶ} ἕνστασις οδὲ αἰϊοητϊο 111» 

ΟΠ 1115]51} τι} ἁ] οι! τοὶ, ἀπάπ φομδίἀοταῖ, οἱ ρον σδοίαϊ 

4065] πηο 15. ΟἸΠΠΙΡιι5, οἱ οαμπίο οἰτοιπιϑροοίοηπο π᾿ οᾶ 

νεγϑαΐπν. ]1}οῖπάθ «απἴὸ ἀγαϑὰ ἀοεδὲ αἰτατ, 6. ο. καὶ βοὺ- 

λευομένοις νοὶ] καὶ πραγματεύουσιν, “ιεὲ αἰέομέο δε ηρ 61) δ1ε118 

απέηιο ἐἔ οοπδέζέα ὡρίέαπέ νοΐ γὲδ αιϑτιγιέ δοτιαδ δέ διεδοορέ 

ἑαπαία ιδος., 11118. πι}}1ὰ ΘΟΙ ΘΟ ἐνύανια. ἀτιῖ 4118 1οδ. 

οϑὲ ἐνστάσει χρωμένοις ἀγαθῇ καὶ εὐπροαιρέτῳ, ἐνύπνια --' 
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Ῥ. δ20ο. 

τοῖς πολλοῖς ἐνύπνια) ΠΤ. τ. πολλοῖς πάντα ἰδοῦσιν (γο] δρῶ- 

σιν) ἐνύπνια, 6 γοΡῸ ἴθ ἴῃ ΟΥγοσοπὶ ἀποδηΐ Ρ]ΟΡοΙ,, «αὶ 

ἩΠΠ11 νἱάοπέ, απᾶπι ποτὰ ἐνύπνια, 

τοιαῦτα σημαίνουσιν) ἴογίοΟ νἱ ΠῚ οδὲ 1π ἢἷβ νου 18. 

Οοριίανι τῷ ὅμοια, ΝΟ] τὰ αὐτὰ τοῖς σημαίνουσιν. ἐ{ νἱώοπε 

γ65 δὲμιΐΐοα ἐέ5 γοῦτεδ., φιόαθ ϑδιείέσιν θρογιίμτις, νοὶ, ζιαθ 

86 ἐρομέμραδ 6556. 206)" ἐπδοηεην δἰρμζοαμέ. 581 Ῥοπο Πᾶ- 

μ»εῖ συϊσαῖα, βηραμάϊγι ἀοοὶ αὐτοῖς, “αἰο5 γὸ8 δἰσπίμοαπὲ 

ἐρδὶδ {μά γο5. δρεπίμδ, ιαίος τοίμπί. 804 ποὺ ἃ] τθμ μὰ 

οϑὲ δ [ππππ|8 Ἰοοὶ βεηίθπίϊα, 

οἷα δυνάμενος διακρ.) 1,. οἷον, ὃ δυνάμενος ὃ, ----.. 

συνειλημμένα) 501. συνθιλημένα. τιπΐοο ἰδαΐ τι μ. δδὲ 6 η1ΠῈ 

γοροίοιιι. ἃ συνειλεῖν,) ΠΟ ἃ συλλαμβάνειν. 

ἵστασθαι δὲ εἰ δόξῃ) Τί. καὶ ἵπτασϑαι δὲ δόξει. εἴἴαπι φιιὶ 

ῬόΡΕΘΥΘ ρῥγο εοίμγειδ δϑέ, {{ϊ6 ροῦγὸ τικοθέξιιν" οὐδὲ τοίαγθ. 

ἃ Φωγφάφος τὸν δεσπότην κατορύττων) 1,. ὃ ξωγρ., ὃς τὸν 

δεσπ. κατορύττειν, 

ἔδοκει. τοῦτο μὲν) ἐδόκει, καὶ τοῦτο μὲν --- ρμέοίον {16 

(βουνι5) ὧν Οογίπέλο δαθρο τἰοϊοίναίτεν" δἱδὲ ἐοχτίσιν διεέτν 

φέρτεην ἔθργα εἰοζοιίογα, αἰΐαϑ διιᾶθ ρμογωμέαθ ἐδοίπεην με7.- 

αἰὐώϊδαο, αἰδας απιρμέαέμπν δἰφέπιοέ οαρμξ ᾿αῦθγε, 

Ῥ᾿ 201. 

οὐκ ἄπορόν σοι τὸ διακρ.) ἵ, οὐκ ἀπ. σοι δεῖ εἶναι τὸ δ, 

ἢ ὑπὸ κυνὸς δεδῆχϑαι) ἀπίο ποὺ νεῦρα ἀδϑτιηΐ αἀπδοίαμπὶ 

λαβεῖν) φίλον ἰδεῖν, ἢ ἥλιον, ἢ δραπέτην) Τ. λαβεῖν, ἢ φίλον 

ἐδεῖν, ἢ ἵππον, ἢ ὃρ. αμἰξ νίκίογο αἀπυΐοιεην, ατεέ ἐπι θην 8 

Ἔφιίειτιι, δέγνώηννο ἤρλνιπι. 

συντείνειν) Ἷ,. συμπίνειν. 51 αττῖδ ΡῬαΐοί, 56. ἀοιηϊ ϑι186 ΘῈ 6 

ἀπ| ΒΙθοτο βοούδίπι; δας πὶ πππΠ} πάη ΔΙ ΊΟΥ ΤΙ σΟΠ ΟἴΆΤΟ, 

καϑολικοῖς) καϑολικὰ ΔΡΡΟΙ]αΓ οα, ἀπά οομϑιτοῖο Πα ΠΧ 

πιοάο οἱ ΟΤῸ ΟἸΔΠΙ 15. Οἱ ΒΘΙΊΡΟΣ βοϊθηΐ ΘνΟΠΙΧ 6. 
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ῬΈΕΙ ΘΟΩΣ 

καὶ σφόδρα τε ἔχειν ἐν τ.) καὶ σῷ. γε ἔχεις «ἐν τ΄ 

τούτῳ τῷ ϑεωρήματι) τούτῳ τὸ ϑεώρωμά ἔστι. 

γραμματικήν εἴνοῳ τέχνην) ἔ, γεαμματικὴν δεῖ νομίζειν εἴναι τ. 

τς Φιλάγριος) ἀριια Κ᾿ αἰεδίπιια υηοηκίαί. ΠῚ. ὁ. Ρ. 90. 1η-- 

ΨΈΠΙΟ Φύλαγρος ΘΧΔΡΑΙΠΠΙ. ΠΈΒΟΙΟ τίσ τϑοΐτ8. 

ἐπιφθόνως) [Ὁ75. ἐπιδρόμως αὐτὶ ἐπιτόμως, ἴηι15 ὕγορίζον 

εἰ. διεσοϊμπτηοέο. Ροϊοβὲ ἰδ 70 ἢ νι σαία ΘαΥΘΏΤΙ5 ΒΕΓΥΔΥῚ, 51 

ψογίαί εν. γιέηηῖδ ραγοθ, ποατι6. 864 118. ΘΟΡΙΌ80, Π8ΗῚ πιο Ζ7-- 

«ἰαἰογτετε5 αἰτὶ8., ἃ ράγοθ ἐπιρογέϊηυϊδ. ΕἾ 510 ἀᾳοααθ 66- 

ῬΙ556 Ὑ]ἀοΐτ ΠΊΟΓΡΙ6Β. 

ἘΣ 

Ἁ ᾿ ᾿ 
πράττοντι δὲ κατὰ ----ὶ ῬΥοΟ ὃὲε ἰοσ. μεν. 

σαριία, ἔπι Τοπρογα ἰοοδατιθ. 

ἀποσχέσειε) (ἰἰδου πὰ, αἰ νΟΥ̓ΒΙἕαίοβ, ἘΧΟΘΡΙΟΠΟΒ. 

ἀτεχνῶς δὲ, οἱ μὴ τὴν τέχνη») ἀτεχνῶς δὲ, οἱ μή. (511. 

ἐπιστάμενοι.) τὴν δὲ τέχνην ----. 

τος δρίζονται) Βα Ραμ] οἱ ἄνϑρωποι, ΕἸ οὗ φιλόσοφοι, ψΕ] οἱ 

περὶ ταῦτα δεινοὶ. 

τὰ ἕξ στοιχεῖα) Ῥογτποῦ μου δά οαρ. 4. ΠΌΡῚ ρυΐμ 

οααἶπι5. δ ρΡ]οπιοηΐπι ποὺ αβί, 1π 410 ΠῸΠῸ Ν ππβεν. 

5πηΐ δπίοῃ {Π4 5δ6ὸχ οἰοιηθηΐα παρὸ: φύσις; νόμος, ἔϑος, 

χρόνος τέχνη. ὄνομα. 

ἔμπτωσις) ἴ, ἕκπτωσις, 5ἱ απίάομι ἀοθοῖ, ορροβίζιπι οἷ 

σΟΙ ΤΥ Ὶ ΠῚ] ΒΟ ΠΟΙΕ5 πούςκρισις 6586. τιὖ 5πηΐ [ἢ 56 πο η11-- 

Μιι5 οοπίραία οοηίχαγία. τῇ προςαρίσει, ΔΟΟΥΘΙΙΟΠΙ οἱ οομ- 

τ Χ ΟΠ ΘΟΥ̓ΡΟΥΠ ΟΙΟΥΒΟΙ ΙΗ ἸΠΙΘΡ 86, ΘΟΠ ΓΆΡ 6ϑβέ 

ἡ ἔκπτωσις, ΘΧΟΘΒΒΊ5.),, Π4Π1|1} πᾶ ΤῸΒ ψΟ]αΐ ὁχοατ! οἱ ὃχ- 

ΟΥ̓ΘΒΟΙΣ αἴπτιο βαρᾶγαΐπν ἀὉ αἰΐογα. αδἰϊὰ5 θοπὸ ροββεί ἔμ- 

πτωσὶς Ἰοοτ ἰπονϊ, αποά τάθηι οϑί δἰαπο σύμπτωσις, 6011-- 

ΟΠ Β115, ΘΟΙΠΙΠΙΧΙΙΟ ΟΟΡΡΟΡΊΠΩ ἃίαμθο ἹΗΡΙ οΔί10. 
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"οὐκ ἐσομένων περιῷ.) ΟΝ δοηδῖι δίριοίο ἀο οι δοοιρὶ, 

804 ἴαχο, ῬγῸ τῶν ἀπογενομένων: αι ἀπολλυμένων. γΦΡ τε πῶς. 

δοοιέϊιεην δἐ ρμεγοδιιιέ διε. 

Ῥ, ϑοᾷ. Ν 

ὃ νομικὸς. καὶ τις) ἔ, δ᾽ νομικὸς κλητῆς. ῥγώθοο 7ογοηδῖδ. 

δρμῇ ἐπιϑυμίᾳ) ὁρμῇ κἀὶ ζνο} ἢ) ἐπιϑυμίᾳ ---ο ἀπὶ μοϊοβὶ 

νοσαΡ απὶ ἐπιϑυμίᾳ, τιῖ ΠΣ ο1 Ὁ) σψόος δομῆν ῬΊαπΟ 

ἀο]οΥ. τ ΤΥ ' 

ἀἰτηβατικοὺς καλεῖν) οὐ θαιναν ἐστιν, δὺΐ ἔξεστιν, ἀὐϊ ἐν- 

δέχεται. 

ἸΡ δ8ι 

γομοϑξξούντων 'ποὺς θεοὺς) Τὶ, σοῖς ϑεοῖξ. 

καρπός ἐστιν) Τ,. εἶσιν. ΤΌΘΔΙ Θπ]πὶ δα ἄρτοι ὠμοί. 

πυῤῶν) [οΥγίο {πὰ αἀἰδρονυσιμηίαν,, ατιδπο: ΒΘ} 81 ΕΠ" 

δ δια ἘΡΙΤΙΟΙ. 

ὅπως δὲ χρὴ προαγορεύειν, ἐπιτρεπτέον --- ψυχῇ.) {. ὅπως 

δὲ, μὴ προαγορεύειν, ἀλλ᾽ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς τοῖς Θεοῖς, οὐ τῇ ἑαυτοῦ 

ψυχῇ. αὐ ψιιοπιοῦίο δροηῖνθ {δία ὠούθαιέ, πον ἰδοθέ εἰϊὲδ 

ῥιαοβορίδονε εἰ ἐμιρογανθ; δ6(ὦ ἐβοῖ5. ρογπεΐέέογο, πο δέδὲ. 

μνημονευόμενα) 5αηΐ Πἰσ Ἰὸοὶ δὰ Ἰμπδοιμπία, ατὰ. 4αϊ 

ψΨιΔι, ἀπ ογρυ θα μνημονεύει, δος οϑδῖ δομ πο όταὶ, ΡῬτο- 

ῬΟΜΙ , Ἔχροηϊξ, 5ΒῈ οἷ, γοοῖταί, τὰ φραξόμενα “καὶ ἄνατι- 

ϑέμενα ὑπὸ τοῦ ἰδόντος τὸν ὄνειρον, «ῬΆΆ]1Ο Ῥοϑῖ: μέμνητωι) 

ΒοιΠποοὺ ἸΠ ΘΥΡΤΟΘ. ΒΟΠΊΠΙΟΧΊΙΗΙ. 

Ρ. 266. 

δὐκ ἐνδέουτι καιρῷ τῆς νόσου ϑρέψας αὐτόν.) Ῥοβίθα πα δηΣ 

Ἶρ81 οἱδιιπι ποι Ορροχίαιμο. ἐδ ρονθ ΡΥ ΔΕΡιτ556ΐ, 

ἘΠ 9Ό7: 

δίκτυα, καὶ σπυρίδες,, καὶ νεφέλαι, ἀλλὰ καὶ κανᾶ) ἷ,, δίκτυα, 

καὶ γεφέλαι, ἀλλὰ καὶ σπυρίδες καὶ κανᾶ “τ, 
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πάλαι τε ἐκέκτητο) Ῥγὸ τὶ Ἰορ. τις, Ἐπὶ βίαΐῃπη μοδβὲ Ἰοσ.; 
ΕΙ ὃ 4 ν - 
ἅ οὺὑς πάλαι, ῬάΑ}]}1}0 ροϑβὲ β0γ. εἰ, τυύτους γῦν ----. 

Ῥ᾿ ΌΩ. 

ὅταν μὴ ἐκπεριέχηταί) 507. ὅ, μ. ἐνπεριέχηταί --ῖὶ 

. Ἢ, ΦΊΟ, 

περιβοησίας) ἱὑππηγ μι} τπ|8... Γρομ ἔπ5., δίγρ ξπϑ. 

τῶν οὐ κολακευόντων. κολακεύεσθαι δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς οὐ συμφέ- 

φει.) ἴ. τῶν κολωκευϑέντων, κολάκεύεσϑαι δὲ, ὑπ᾽ οὐδενὸς. συμφέρει. 

ποῖν ργοκίοδέ, αὐμέαϊἑοιιεθιι8δ οἰχοιιγνοτῖγδ ὦ φφιοφιραην, 

φειῤδηιὲδ ἐ{ὲ6 γιεγίέ. οἵ. σαρ. 19..ὄ 1π1110. 

διαφέρει, τὸ μη τελείως) ἔ, ὃ, . τὸ μὴ τελέως. 51αἰϊπι 

Ῥοϑί απίο τὸ μὲν πεπρᾶσϑαι ΠΣ ΟΣ αὶ 16σ.. εἰ. 

πάντων ὀνείρων, τὰ γιγν.) Ῥοδί ὀνείρων ἀΘαδ5ὲ ὧν. ΟἸΟΤΊΙΙΙ 

εἃ, ἀτὰρ δυο 5880. ΒΘ. ΠΟ} Ὁ]Τατηἃ, 5 σμΙ Ποδηΐ, ΤΌμὰ, 111-- 

δ αἰπΐαπν ῬγοΌα] ἀπο 1. οἴορίπηη ο686. δρέξασδχῃ. -5Έ 0 8τι- 

αἀὐτον ἀπίθν φποαπο ἀληϑές ἔστι, 

Πα όλα τς 

ὑπὲρ δύναμιν πλουτεῖν) 511} 811.}1 δεῖ; γε] καλόν ἐστι. 8518-- 

πὶ Ροβὶ ργὸ δὲ, 4ποᾶ ροβὲ χρὴ οἱ δηΐθ τὸν οϑί. ἴοσ.. γάρ. 

τὰ παρ᾽ ἡλικίας τοῖς βρέφεσι) ἴ. παρ᾿ ἡλικίαν. ἘΠῚ το χ 

ῬΥΟ ϑηλείας Ἰορ. ϑηλείαις. 

ΠΟΥ 

Πειρῶ δὲ πάντων) 1. Πειρῶ ὃ. περὶ πάντων ---, 

περιεσπ; πράγματα) ροβὶ πράγμ. νἱάἀοίαγ. λέγων ἄ665856. 

ΔΡΡοΙϊα!. ἀπΐθμι πράγματα περιεσπασμένα γ68. γεοίαϑ 4αιθτι8 

ὉΠΙΠἾ5 ΟΥ̓Παἰτι5. ἀοἰγαοίαβ. 68ὲ, δὲ οπηπῖὰ ψοὶαί σο]α οἱ 1π- 

ψοϊπιονα. δοηΐοηϊία δϑὲ: φέα, δὲ γεδ τυμείαϑ δέ ογπαΐις 71ε-- 

“δόψιο ἐροϊαίας ργοροπας, οἰδαπιοὲ το πιάχίπιθ ψοῦα αἶ-- 

ὁαδ, ἐαηιοι τἱαοθογὲδ ἡταϊοοῖτι5. 6856. 
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ὡς τῆς αἰτιολογίας) ὡς 1. 6. 4881. 10]1 [4188 111 ορί- 

ὩΐομΘ. ἀοοὶρὶ, ἂὸ 81 δνϑηίθβ σου ΒΘΘ ΠΟ ΘΓ ἰπδὴλ 

Δ] Ιοσαἰτοιιθλ Οἀτι ΒΑΓ ]}. 

καὶ οὐχ ἁμαρτήσει.) ΤΡ. κι ο. ἁμαρτήσεις. 

᾿ λῶν ὐτοῦ 

ἡγοῦνται ὧ, ἃ, ὁ, ἐξαπατεῖσϑα!) Τ,. ἐξαπατᾶσθαι. [Αι ἴτα 

Ῥοϑβὲ ρῥσὸ ἰδικοῦ ἴονὶ. 165. ἐναντίου, 

δρῶσιγ καὶ κακοὺς) οοιπμα τι ἀο]οπάτιην, ἀπὲ ροπεη- 

ἄσπι απΐο ἑρῶσι, Νίοχ ῥγὸ προφςαγορευτικοὺς 16σ, προαγορφεῦ- 

τικοὺς. ΕΠ ράμ]]ο 1ηΐἘΤ 1118. 501, ῬΤῸ ἑστάτω: ἑκάστῳ, ΠῚ: 

δἰϊαμ 1} ΥΡΥ 8. 

Ῥυ γῆ; 

συνταγῶν λέγουσιν εὑρεῖσϑαι) Τ,. εὑρῆσθαι, οἱ βάυ}1Ὸ ροϑὲ 

ῬΙῸ ὅτι δὲ ἀναγράφουσι 165. δ, ὃ... ὅς ἄἀναγρ. 

λέγων ἢ ῥείδων ξωμῶν) πτιπι ἰρίδων δωμὸν, ἐγζεαίμγτ διδοοιέτα. 

οαοίεσα ποη ἐχρείϊο. 

Ξενοκράτους ᾿ΑφΦροδισ.) Ξ, τοῦ ᾿Αφροδισ. 1Δ11}10 ροβὶ ἴοσ.: 

καὶ ᾧ μάλιστα χ. 

Ῥ αὖι 

χρηστὰ γὰρ καὶ ἐπίπλαστα) ἵ,. χριστῶν αἱ εἰϊαπι Το Ρ} 88, 

καταπλασσαμένη ἰάϑη. διὰ ---ι} 80}. καταπλασαμένη τιΠο δ 

εἰ διότι ---- ατιΐ 5ὶ διΖ βεγναίασ, ἴθ, δηλοῦν ᾿ὈΥῸ ἐδήλου. 

κρινόντος ἀπόβασιν) 1,6:. κρ, τὴν ἀπέβασιν. 

τς πεῖραν εἴσεσθαι) 500, εἰσέσθαι,) δροθηΐι 1πΠ ῬΟΠΟ]Π πᾶ 

Ῥοβιΐο. πᾶπιὶ οϑὲ ἱπἤηϊ, ἀν. ὦ. πιράϊι. 1 8586 ηπίσο μ]ῖ-- 

ἴεγθ., δάμη !Εγ6., ΘΟΠΒΟΙΒΟΟΣΡΘ, 5101 ΠΟΠΙρΡΑΥΆΧΟ. 

- εἰ εἴποιεν ἂν λάβωσι συντ.) ἵ' ΝΕ λάβοιεν ὁποίαν ἂν λάβωσι δ. 

Μοχ 1Ἰεσ.: ἢ ἐμπείρων λαβόντες, αὐτὸ φέροιεν, ὡς ὠφελῆσον, 

πούτερον ἢ. {ΠῚ ποορρ νηΐ ΑἸ ̓ ατα ΤΟΥ λ 1] 1 Ἰποαποαί 18, 

δυΐ 6 [λη15.} δ ἃ δἰ ρΡΙοἰβ, ἔοχαῃΐ Παά, αὖ Ῥτγοΐι-- 

ἴπχτιπὶ 510], ΡΥ πϑαπαια ἀοστοίοπί, «τἰἴ ἃ ἀο]οτς οοοὰ- 

Ροπῖαν, 
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ἐν » “ ᾿ ᾿ " 

οὐ γὰρ τὸς κάμνουσι)" οὐ γὰρ τοῖς ὑγιαίνουσιν, ἀλλὰ τοῖς 

κάμνουσι. ΜΟΧ ῥγὸ ἐπαισϑαι Ἰδς. ἐπαινεῖσθαι. 
δὸς » Ζ 4 Ω “" 
ἐννενηκονυτά καὶ πέντε ἔτη) 501]. ΠΕῚ [ἰαπίιη6ΠῚ οἰ Ποϊξ, 

Εγρο πὸπ Ῥοϊεδί εἰ αροβδο; οἱ ΒΟΥ βουτηΐ σοϊοτες Ὁ ώοο- 

γιῖβ ΠΟΙΟῚ ΠΕΙΞΣΩΝ. ΠΟΙ ΠΙΣΩΝ. Επαπὶ ποῦ, πα ρμγ86- 

Ἐ}151: ἀσφάλειαν, ὈΟΙΒπδοἑ πεὶ 6556 165. 

Ῥ τῦ: 

νοσοῦντι δὲ, πονηρὰ τὰ μυρὰ.) Τ,. πονηρὰ δὲ τὰ μύρ. Τπ 

504. 6}. ὕΙΓΟ μεταϑέντες οἱ προςτεϑέντες Ἰοσ.: μετατιϑέντες οἵ 

προςτιϑέντες, Ὁ Ἰηῥα αὐΐο μήδενΣ τῶν ὀνειρ. 651: ἐν ἀο]οπάπιπι, 

ἘΝ φοὴ ἡ, 
Ἃ ΝΥ » -“ 
ἄν, ἐπιτυχής --- δοκεῖς) 1,. δοκῇς. ΜΟΧ ρΡγὸ εἴπομεν Ἰοσ. 

εἰπεν. 5011. 1Π5ΟΙΠΊΠ11Π1. 
αὐ 0ΞΞ 5 , 

ἀσχάξοντι) 1,65. ἀσχἄλλοντι. Ῥουτο͵ αὐτῷ απΐο τὰ πέλ- 
ε Σ - "" 

ματα αὐτὶ ἀεἸοπάμπηη, «τ Ἰὸρ. ὄτοι, αὶ ταῦτα δὲ τὰ πέλμα- 
΄ τὰ “δε ͵ τα. Ται]1ὸ ροβὶ ΡΥὸ πάλιν αὐ ὑπ᾽ ἐκείνου Ιοσ. πάλιν αὐτοῦ ἐκείνου. 

ῬετθΘὲ 

εἰς ὠφέλειαν κρίναι) 5: απ ἀἸτπν δεῖν πη] 6 ἰαχηθιι κρίνε, 

Ὧ,81}) «ἰ]οατῖίαν Πἰσὰ. ποὺ ἰοΐο ΠΡτο. 

ὥςπερ γάρ οἱ πολλοὶ) Τ,. εἰ πολλοὶ. 

Ἐς ὉΠΟΣ 

ὅ, τι γὰρ ἂν λείποι τῷ προςώπῳ) Τ,. ὅτου γὰρ ἂν λ. (51. 

ἡ δι) τῷ πρι οὐ! πϑδοσπηπθ δῖ ἔδοιοὶ ἀοϑιξ πᾶδιι5, ἄτιμον 

αὐτὸ ποιεῖ. (5011. πιᾶ85 ἀοἤο1.15). Μίοςκ ροβὲ οὗτος νἱο-- 

ἔπι} νοσῶν ((60886., τιὶ ΘοΟΙΠ στ ΟΧ δΘαᾷ. 

ἔπτοισαν πάντες.) πάντες ἀοΙεηάπηι. Δα Πα ο 51: θη] 6 506. 

ΑὐἹομηὶ ἀογιι5. ἀπ 1065. οαριΐ. ΠΠ]1085 βου ρ51. 

ἘΣ »90.: 

ἀμφιμίτρια) νἱάἀοηΐαν 6556. οὔσνα 1118 ἐἰσηα,, ἅπὲθ. οο- 

βίδθ δρροι]αμίια, οἱ αἰ ιι6. ὩΔΥ15. Ραγιθίθηι βποο σα ηΐ, 
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οἵ ἰπ οαλίπα, νϑῖ οοβίαο 11 δρὶῆα ἄουϑὶ, σοποινγαπί. τὰ 

ἐντερονεια, ὲ ὯΣῷ 

ἔσπασε) 5ιιθον αὶ ὕδωρ. 4“ποά [γα ἸΙΡΥΑΥΙΤΙ5. ΟΠ ἰ δ᾽ ἴ, ΔὉ 

διιοΐοστο ΟῚ ΟΠ 5811}. 181 σπᾷν ΟἸΧΟΡΙΙ ψοίοσοβ ΡὈχΧῸ 

διεστάναι, (ΟΠ 50 Ο 6, 

Ἐπ, ΥΥ 

προελθὼν) ὈΥΟΘΥΘ5515. πὰ ΘῈΡΊ] ΟΠ. 6 ἄθμο δᾶ. 

ὁ βίος δικὴ -τι τὸ ζῇν.) ᾿'ᾶθοὺ νονρα τπαἰίϊπμ : οἰ Ποἰππξ 

ΘΑ Ὶ 5. βο πε ϊδ,, ἘΠῚ ποῖ, ἀθ οοῦνὶβ. αϑίξαν, απο 1η- 

Βουιρο χπρητΐπι, αὖ Ἱπάοοίο ΠΡυάσΟ φῥγοΐθοία, 8οά 

ΟΧΘΠΙ0]Ὸ αἰϊαΐϊο σοηδνδίπν Πῖο. οἀϊία βοπὶθηΐ1α, σψοραθι- 

1π|ηὶ βίον οἴταπι ἐρδαάην οἱίαηι., 5θὰι δρίγ έτσι, τιον 80} 1π1-- 

χχοάο [ἀοιυϊαἴθ5., βρη οατο, 

ἐπιστάντας) 5 Ρ11Ὸ 1 ΘΔ ΟΟΟΥΐΟ8, οἱ σοηργεββοβ, εἶ 

ἐγγαθηΐοβ, ΡΥ Ϊτ δι η) βου οὲ ὙϑηΐΧΟ5, δι δοηΐ τοῦ ππ6ε, 

Ῥ᾿ “595. 

ν ᾿ ι τ . 
Ὅσα λέγει τις ἄλλω μη) Βα αιαιΙ λαβὼν ἀπὲ λαμβανόμενα. 

ἘΠῚ ταΐγα ροϑβὲ σταυροῦ ΡγῸ ἔμελλε Ἰὸσ, ἔμελε, τιὸ Δ, 

Ῥ ὁ ο 

καὶ ταχὺ ἂν ἀπεϑν.) ργὸ ταχὺ 11π|5 ἀϊχίδβοι τάχα, ἴον- 

διΐαι. 56 ἃ τΘΟΘΗ ἸΟΥ5. ΔΟΥῚ ΒΟΥ ρίου θτι5 Πᾶθο ἄπο 50-- 

Ἰοπὶ Ῥου μη]. 

κρίναι ἔχεις, τοῦ μὲν πλέειν) 510 ἀἰδέίηρι.ς: κρῖναι, ἔχεις 

τοῦ μ. πλ. 

Ῥ. “54: 

᾿Ανδρόγυνον ---- δρᾶμα) κατὰ δρᾶμα. ἘΠ ἰηἴγα ῥῬγοὸ ἑρώμε- 

αι Τουῖ. Ἰὸρ.Ψ δρώμενα. 

Ῥ᾿ 90. 

Μ “ -" διδάξω σε, ἔτι καὶ τοῦτο.) ψοΥΡὰ ἔτι καὶ τοῦτο Ῥγυδοῖσεπάα 

5 πὶ ΟΑΡῚῚ 5664.) ΠᾶΠῚ δ. απ {π|} μέμνησο. εἰέαην ἤαδο ιο-- 

πιεηέο, 11075 δι ρεεί7,6, τεξέ “ιιὲ8 δρέγηας --ος ν ας Ἰηξια Ὁ. 260: 
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Ῥ.ς 2597. 

καταληφϑήναι) Τ,. καταλειφϑήναι, εἰεγ οἰϊχχι. 

Ῥ; 598, 

- ᾽ ,ὔ -" , 
γένοιτο, τοῦτον ἀδυνατῦν γε τραφῆναι) ἵ, γένοιτο τι τοιοῦ- 

τον, ἀδύνατον τρ. 

Ῥ; Ὧ20. 
ε Ύ ΄ ς ἣν , ᾿ 
ὡς αὐϑις πιόϊκενοι --Ὁ ὡς αὖϑις πιούμενοι, μ, -“- ν᾽δίιηι 

10.515. [1 ρογοοΪαρα στη, οἱ οὺ ἴαοΐο ἀθηλ ὈΊΡΟΥΟ ς 

4π|ὰ ὈΟρπονοναπὶ {{Ππ||ὴ σαδτιπι, ἀς τὸ ῬΏΟΟΡτ5. οομπο- 

τ ογαν. 564. ππιὴ ἰδοία Ρογοο]αίίοπμθ τ ΡΟ 586 ηΐ οδϑᾶ 

ὙΙρΡΟΡαΘ., ΠΟ ὈΙΡοστπ , 804 οἰ που πηΐ, 
᾿ ᾿ Ἵ 3) ΒΝ ᾽ ς Ἢ ἃ Ζ΄ 

οὐ γαρ εἴτε ἀμπελος, τοῦτο --- ἐγένετο ὁ οἱνσο)ὺ ἵ ὃ γάρ 

ἐστιν ἡὶ' ἄμτελος, τοῦτο καὶ ὃ οἶνος. ἄποτος δὲ καὶ ἄμπελος. ὅϑεν 

καὶ ἄποτος ἐγένετο ὃ οἶνος. ἑὼὶ φιριί τ᾽ϊζὴ5 ε5έ, ἐμά εδὲ εἰζαην 

οίμτμ. οδὲ αμέεην τίξ αὐ ὀέῤεγιαίμεγν ποῖν ζαίογεα. τάπης 

ἠρέξι" ἐρϑιέν “ιοφιίθ ποῦν ἐγαΐ ζαοηοίεπν ααὶ ὑϊῥεγεαίϊετ. 

Ῥηροῦδι 

σημαίνει τοῦτο τὸ δοκεῖν) σης. πον τὸ δοκ. 

ὃ Φελεινος) ὁ Ταληνὸς. ΟἝ]ΟΠπ5. Ῥαμ]ο ροβὲ ῥγὸ τῶν 
τ , ω Ὁ ᾿ 
ἑταίρων ἰεσ. τῷ εταίρῳ͵ 

σημαίνει τέλεον, Δ) ἀΟ]ομἦτι5 οδὲ; Θ᾽ ΟΥ 801|5,., 11} «ἰδοϑ, 

ἨΪΠ σουυπρίππι οδὲ. τέλεον οδϑί δάνου ]δ λον ἀοοιθιοπ πὶ 

ῬΊῸ τελέως, ρέαξ, μεγζίι8. 

»͵ οὔδι 

καὶ βοῦς, καὶ ἄγ. -τα Φοράδες,) Τ,. καὶ βοῦς ἀγελαῖαι καὶ 

ὕσποι φορβάδες, σαοίον15 46] 6115. πιᾶπὰ καὶ φοράδες οδί νι1οϑ8 

ΒΟΙΊ ΓΟ ΡΓῸ φορβάδες. 

ὌΝ οὐή. 

ἐφεδρέωντα) 1,. ἐφεδρεύοντα. Δῖοχ 1οσ. πράσσοντα; ἢ μοιο 

χοὺς, ΠῚ ράμ]1ὸ ἰπίουιιι5 ρτὸ λαγῶς ἴ, Ιερ. τας. 



, ΑὩΣΑΒ ΓΜ Τ ΙΒΟῚΊΤΨΥ. τοῦ 

ἜΣ ὦ , « Ἄ σ - “ 
ἼὯΟ ὅλον ἔχοντα ὑποδείγματα) Ι,. τὸ 0.ὺ).ὺ ταυτὰ ἔἕχὼν τὰ 

ε . ν᾽ Π Ε ᾿ . . 

ὑποδ. ̓  ἰδ τηΐρὰ Ἰοσ, ἡμέρων, α οἱοιεγἐύμεα αὐϊηεαίίδιια. 

δ. γοῦϑι 

᾿ . 

ἐχπλοκας) ἵ, ἐκπλοίας, δο) 6581::85. 6 ρογίτς οὐπὲ πανὶ, αὐ 

ἐκδημίας, εἰἰδοεδδιέθ αἰοπο. 

Ῥ᾿. τ αϑος 

οὐδὲν αὐτοὺς ἀπέβαινε) Τ,. αὐτοῖς, ϑἴαῖϊπ ροϑδὲ το ἐτὶ 

ες. ἀπὸ γε] ροίϊιι5 ὑπὸ, ΕἸ 1ἴτα περιΐστασο εδἰ 96, νέΐα. 

ον, 

τινος ἔξωθεν) ἴ, τινὸς τῶν ἔξωθεν, Βίαϊϊαι Ῥοβὲ Ῥγὸ γε: 

νομένων ἰοσ. λεγομένων. 

᾿οπτὰς κατήσθιε σαρκι) ατιΐ κατέσϑιε πῃ ΤΠ ΡΟΥαίνο,, δΐ 

δνεπλήσϑη τ᾽ ἐμοῦ. 

τ λέγειν --- ἰάμβιον.) «τ ἴῃ λέγειν οδ' νϊπη, οἱ Ἰοσ, 

ἀκούειν. ατιΐ 50 165. οδῇ: λέγειν αὐτῷ τινα τοῦτο τὸ ἰάμβειον. 

δίαϊι. ροϑὲ: πρῶτον Θϑ᾽ μγίαίδηι, αἰϊείμγιν, οὐδην., ατυέθα,, οἷ 

ΤοΟΙουαΥ δὰ ἀδοκητα. δῶ, φιαὸ εἰμαΐμην ζιογ 6 ἐπδρογαία, 

Ῥ' ᾿οϑϑ. 

διέτριψεν) 5011. τίς) ἅτ. ὃ βλέπων τὸν ὄνειρον. 

ὅσα δὲ οὐκ ἀκολουθεῖ τισὶ ---- δραϑέντων ἀποβαίνει.) πο ο5-- 

Ρεάϊο δπιπὸ Ἰοοιπι. οδϑεῖ βϑηξοηεία θαι] ἰΟΙ ΟΥΑΙ ΠΟΥ, 51 

510 δου ρβίδβοι : ἃ δ᾽ οὐκ ἀκολουϑεῖ τισι τὸ πρῶτον, ταῦτα οὐδ᾽ 

ἐν ὕπνοις δραϑέντα ἀποβαΐνει. ψιαθ ἐρεπίωῳ πεσών ΟΟγιδέ-- 

ἡ πεἸπέ αὐλφψιεα)ι οατδαῆν, εοὦ μαγχὲ 7ποίΐο οἰζαην ἐπε7ιν 

εἰοοέις σαγογέ, οἵεπὸ δοπιπέαχιεϊ ΘΟομγγε7υξ ΘΟ εν ἔπεα, Ζ1165. 

τὸ πρῶτον οδὶ πηηίαπι, Ἰάοθμλ αἰάιιο τὴν ἀρχήν, μία, 

ΡῬΟΥδειδ. 

Ἔς ὑλϑθ, 

μὴ χρη σεσϑαι) μη χρῆσϑαι. ῬαῦΪΠΟ γροϑὲ ἔ. 166.: ἐχόντων 
ἽἍ Ϊ͵ ἡ ΄ . ν τ 
ἔγνοιαν ὀνείρου ἢ φαντασίας. εἰ 5[αίἑ) ροϑί ᾿γὼ ὄντων 166. τῶν, 

Ν 



τοί ΒΕΙΒΚΙΙ ΝΟΊΤΔΕ 

αὐὶ ἂν τῶν, ῬοΥγΟ Ρδ01}10 ροϑὶ ῥγὸ οἷον ἔ, 1. ὥστε, εἰ ἅς- 

χπᾶθ Ῥγὸ ᾧιτοῦσιν { 1. ζητεῖ, 

ϑεραπευϑήσει) 5ῖ θοπο Παῖοῖ, εὐἰξ Αἰοο Ῥρὸ ϑεραπευθή- 

σῃ. ὁ50Ὸ νονο ἤοο 1 1111]. ν. Ῥ.- 2θο. 

τομὴν ἀπιοντι) Ῥοβί ἀπ, νιάθίαν βοηθοῦντα ψ6] συλλαμβά- 

νοντα νοὶ ἰαϊο ατλι ἄθ6556. : ͵ 

ἐν ἐλεγείαις) ἐν ἐλεγείοις, ΠΥ ἐλέγειον εἰ τὰ ἐλέγεια ἄϊομπ-- 

Τὰν, τὶ ἔπος οἱ ἔπη βαθραιάϊζαν. ποὴι διιΐθιη. ἡ ἐλεγεία, α1-- 

εὐπίτι πδοο ἔπη ἐλέγεια, ἀπἰὰ τιπὺ μος ἐλέγει, Ποῦ 6ϑβῖ, 

ἐλάττω ἐστὶν, ἀοοιιίαία οἵ, τἠλητιΐα δι, πὸ Τ]ητι8. δι ηὖ 

ὅπη ΡΙομα οἱ ᾿πίοργα. 

ΤΙρύφξεχε δὲ ---) ΑΡ ποὺ ψοῦΡο. ᾿ποῖριῖ ποντπι σάρξ. 

χραῖο σι παρὸ Ῥαν οθα ἃ Ῥνοχίμηο οαρτίθ 6δὲ ἀνιΐδα, 

ἀπϊογροδίο ᾿ΐαϊο» «Ὁ γοῦΡὸ πρόφξεχε ἀοθεῖ ρυδοῦρι. 

Ῥ; οάο. 

ὃ δὲ τοῦ θανάτου αἴτιοι) γύγὸ δὲ ἵ( 1. γὰρ. ΜοΟΣ γγὸ 

ἐδύνωτυ γάρ" ἵἴ. 1. ἐδ. γὼρ ἀμφότερα. 

βέβαιοι) ἴ. βεβαιωτικο, Μοκχ παραϑήσειςγ, 1. 6, ΘΧΘΠΙΡ]] 

εἰ. αὐδυηοπ! ἸοθῸ αἰου 5. Τὰ διαί α. Ροϑὲ ῬΤῸ ἢ πολλὰ 

διὰ πολλῶν ἵ, 1. αὶ ὀλίγα ὃ. πα. 

πάσχουσι. καὶ παράλληλα) τίαὰ τοὐδάϊἀτ ΟΟΥ̓ Πα Ίι5, τοῦ δὲ 

ἨαΡιυδϑδὶ ἴῃ 5πὸὺ οοὐϊοθ πάσχουσι καὶ δρῶσι, καὶ παξάλληλα, 

{Ἐν ΤΥ 

ὑπεδέξαντο) Τ,6Ρ. ὑποδέξαιντο, 

Ῥ.! οἵμδν 

δεοὶ, τὸν ἔχουσι λόγον) Τ,. 3., τὸν αὐτὸν ἔχ, λ, 

εἰς μακρὰν εἶδε τινὰ τῶν ἀδελφῶν ἀποθανόντα.) Ῥτο τῶν 

ἀδελφῶν Ἰοσ. τῶν ἐχϑρῶν. οἱ 5ῖ0 ἀποαῖιθ ΟΟΥ̓ΠΆΡΙΠ15. 1 16 ἴ1118.Ψ 

ἐξ ἀπειρίας) ἴ. ἐξ ἐμπορίας, ρ6} τηεγοαξι 7). ῬοοΠΠ 81 

χπποίποθαι. ἀμ ἴογδ, “πάᾶπὶ τποχοαίουὶ οαΐ πιογοαΐίαγδο 

ὈΧογοομᾶαο οὐρὸ ΟΥ̓Θ ΙΔ ΟΥΔΙ. 
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Ῥι αἀά. 

διὰ τὸ τοῦ δεῖνος) τὸ ἀοϊοπάτιπι. ῬδΏ]]ο ροβῖ: ἐλέγετο, 
ὶ Β ε . ὅς κι Μ᾿ » Ἶ Ὁ 

(801. ἡ γυνή, ὑπὸ τοῦ Ἰπᾶνος, ἐν τῷ ὀνείρῳ. 

Ῥ, οἠ8. , 

ἐν τοῖς ὕπνοις ὑπό τινων) 5} αι] φαινομένων ψ 6] βλεπομές 

νων ἐν τῷ ῥνείρω. ΔΊΟΧ τῇ ἐπιούσῃ, 501], νυκτὶ, δὲ δίαιτιι Ροϑβ 

τις) ἉΠ6Ὲ15 μια, Οὐλπ8. οἱ ΒροοΪΟΒ. ΡῈ ἰπβομιηίτιν, οἱϊο- 

χοραίμν. 

Ῥ᾿ ἡἤσ. 

σαλὴν ὅσοι δυνάμεως ἀπολείποντα!) δπξ ὅσον απὶ ὅσα, 

ἢ τελετῆς δευμένους) παροὺ νογρὰ ἀο]οπάα βιμπιξ. πϑηὶ 

ΒΟ ΒΟ] διαὶ νοῦ. ἀτελέστους. 

Ῥ. 948. 

καϑ᾿ ὃν τέτακται) ἔ. καϑ᾿ ὧν 14 οδὲ κατὰ τούτους, ὧν τέ- 

σακται, Τιΐδὲ 765 μοί οὐξέεγας ἐὐογιμην., “ιογισν Οδζθηδα 

διι7υξὲ ποηυΐπα. 

ὅτι μὴ τὴν ἐτυμολογίαν ----- προςέχειν) ας ἰοΐα Ξϑηίοη-- 

ἔϊὰ ἐο]]ομάα νἱάἀοίαν, τὶ Ἰησοβία 6 πιαγρῖηθ ὅπ {{{π|ο. 

Ῥδα]]ο Τπΐουῖτβ ᾿υὸ λελυμένος, ἀποά μοϑβὲ ὃ Νίκων Ἰοσιίαγ, 

16. λελειμμένοςγ) τἰοέιε5. ἃ λείπεσθαι, 

Ῥ. 5.9. 

ἐπιπροςϑεμένου τὴν ἐργασίαν) ἔ, ἐπίπροσϑεν ϑεμένου τὴν ἔργ.; 

4πδεδίπμη, ιν. 6. ρϑοιηΐαμ, {πᾶ 1{16ὸ αἰ ρία 86. ΘΟΥΓΠΗΡΙ 

Ῥαιιοθαι αν, ῬΥΟΡΟ 5. δὲ ἰφπαάτιαην ΟΡ οΘιη. ΟἸ ΟΊ Θ8. ο0-π 

Τομᾶ6 ραϊδοβίσιοαθ Τθομᾶθ. Νίοχ ργὸ κατωρορύχϑαι 501. 

κατορωρύχϑαι. 

τῶν δὲ ἄλλων ἕν οὐδενὶ νεκρῷ ἂν δοῦναι συμφέρει.) ἴ, τ, δι 

ἄλλ. οὐδὲν οὐδενὶ νεκρῷ δοῦναι συμφέρει. γπογίμο αἰλψιίί ἀοπαγε 

Τογιόην τοἰέφιαγιεῖν,, τιτετισιέαισε οἡχυχεΐσπο οοπείμοξέ. “ ᾿ 

Ν 2 
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ῬΡΟΟΟΣ 

σαῦτα γὰρ ἀποβήσεται οὐχ ὅμοια ---’ κείρειν.) ἔπιπὸ ἸΟΟΙΩΣ 

ὯΟΠ ᾿πίοϊ! 50. 

συμπτώματα ἐπακολουϑοῦντα) Τ,. σ. τὰ ἐπακ, 

ἐν δὲ αὖῥεν, μὴ ζῇν) μὴ φήσει. Μοχ γγὸ ἀναστροφὴν 

Ἰοσ. ἀνατροψην, εὐἰμοαέζογιοη, γιείγέομοην, ϑεϊμδ ἀπέϑνης 

σῴε μόνως, ει αι] ἐν ὕδατι. 

τῷ κρίναντι) ΟἹ, (11 δ σηϊ Ποαῖτ5. οδὲ συ ΥθῸ ἐκρίθη δ ΡΥα 

Ῥοϑβὶ χῆνα τετοκέναι, τ|ῦ 1] ὑπό τινος βιαραπάιτν. οἱ 1116 δ κρί- 

νας. πόση τ ΠσΈΡ 6. δὲ γ ]Ή] ογὸ δια Ἰπιουργυοίδοπα νοϊαῖῖ 

ϑγταδβ, μδιιαὰ βοῖο ἃῃ 81 1056 ΑΥ̓ΤΟΒΥ: ΔΟΤΈΙΒ. 

εἶπεν ὕδατι) ἴ,. εἶπεν ἐν ὕὸδ. ΝῸπ τ ροδί: ἡ κρίσις 

Πα 50 Προ δαρτα Ῥγοροβιία, τὸ ἄῤῥεν μὴ δήσειν, ατιᾶθ 

Ῥγοπηη αν τ ὐαΐελ Ῥαοσιη ΠΟ ἴοχο. μ1}10 «επμῖίο 

ΤοΥΐο ᾿ΠΟΥ 15. ΘΌΠΟΥΘ. 

ον Ἂν 

ἀορίστως καὶ ἀποβαίνει) ἴ, ἄορ. καὶ αὐτὰ ἀποβ. 

περὶ τὴν αὔριον) ἃτιὶ περὶ τῆς αὐτὶ παρὰ τὴν. Ὦοϊπάο 

εἷς ὥρας, ἴῃ Δ πτπη ΑἸΤΟ πὶ, νῸ] νουίεμίοπι ον ομίασϑ. 
" Η Ξ ᾿ . “ 

τὰ ἀγαϑὰ ποιοῦσι.) ἴ, τ. ἀγαθὰ καὶ τὰ κακῶ ποιοῦσι. Ψ 

-----.---...-. --. . .-ὕ.. ....... 

ΑὮ ΠΙΒΕΌΜ ΟΥἹΝΤΌΝ. 

ΠΣ, ΟΙΘῸΣ 
« ΄ Ύ - καὶ πάνυ αὐ ῥάδιον) αὖ ατι ἀοἸομήτπι, ἀπὲ οὐ ἐν πιὰ- 

Ἰαπάιιηι. 

ΤΣ δ 

μετὰ τὸν ἐν τοῖ; ἔμπροσϑεν πεπονημένοις μοὶ ΕΡΌΒΕΣ μετὰ 

τοὺς -.- πεπονημένους μοι βίβλους. 

ἀντίγραφον) 611, πΠᾺῸ ΟΧΒΟΥΙΡΟΠΑῚ οἵ Ρ]πγα ΟΧ οι} ]α- 
Ω - - . ᾿ ᾿Ὶ 

Τὰ ΘΠΙΟΙ  μἸ οοβϑεῖ οορία. δία! πη. Ῥοβὲ ῬγῸ τέ 10. τάς. 



“" 

ἈὉ ΑἈΠΤΕΈΜΙΌ. 118. Υ. 107 

διόπερ τὰ εἰς πάντε ἀπὸ τῶν ---Ἰ ἡπαρνορίου,, 4π|80, 

4π||1} οϑϑοιΐ 840 1ἰ5ον ΡγΟΪ οία ΟΥ̓ ΓΟ })}115,, ἰδ. 1] 

ΟΥ̓ΘΠΓ15 ΟἸΠΠ15 ΘΘΟΠΟΥ5. ἰομρο αἰν ΟΥ 51 5811 05 ΘπΌΡογο α- 

ΟἾ]6 ρμοϑϑπὶ, ᾿ἄοο αιο ἀπ δαάθη νιάεηΐ, {Ὀγ  πη18, νὸ- 

Ἰυιπίαϊο, δοίαίο, νἰΐαθ σόποῦο πίον" 56 ἀἰἤθυμ!, οα Ῥγδο- 

ΤΟΥ ἴα βοοσον. ΑΔΑΡ 115ἄδθηχ ῬυμποΙ 115. Ργοΐδοία. διιν 

᾿πΠδοιπἶὰ 5ροοίο5. φοτ οαϑόθην πο ὐ ΟΠ οἰ ομτα, 5εἀ 

4τιαο 4]105. 11} 41115. δνοηΐτ5 ΒΟΥ ΤΠ ΠΥ, ῬΥΟΡ ον ν!ἀθῃ [11|}}} 

ζουίπιπα5. ἀϊγευβαβ. Το 46. ἀπὶ ἡμῶν οδὲ ἀοϊοπάπιπ), δαΐ 

Ἰοσοηή. παρὰ τὰς τῶν δεομένων ἡμῶν, φιίῖ 1105 Θοχιϑιεζμσιέ θέ 

οϑί7Σ ΟΕ], ὰ δρεξ, πἰἐτε11614}.. 

ταῦτά σοι προςφωνηϑὲν) ἵ, αὐτῷ, {ἰδίπιοί ἐρδὲ δοἷὲ ἔπδογιὶ-- 

γί. Ἰοϊπάθ ἄτρεστον ἀα. ΠΤ 6. ΠῸΠ Δ1511. οβδϑὲ [Δ] 16} 

Ῥίαμτι8 ἀτρεκεστάτην. πῆρα 70 παρῆν ἀνακειμένη ἐοτῖς Τρ. 

παρὴν ἰούπω ἄνακ. 

οἶκον εὐεξίας) Τονὶ. ὄγκον. πιοίοην 6070 07 18. 

Ῥ᾿ δῆς 

ὑπὸ τοῦ λεγομένου, ἰσϑμὸν) Τ,. ὗ, τ΄ Δ. ἠθμοῦ, α οοἴο 586 

εἴζοίο ᾿αδθ. 58} } ΒῸΓ οο]πλ [1 ἰγαϊοοΐτ. δα ΤῸ5 1π-- 

ἀϊοῖαμη Το οΙΣ αἴαιιθ. ΟἸ611, ΟαιιδαπΠ) ΠΟ. 118. ἀπίθ, ΘΟ 6 η1- 

ΠΔΊΙΟΙ ΘΗ 6586. {π|1015. ΘΟσΉ ΠΟ Πο πὶ (τοῦ κριτοῦ τὴν διάκρισιν) 

5 ΡΙΓΠΥ Δ}. 

Ξάνϑον) ΘαἸπιΠη1 ΟΡΟΥΑΥΊΙ) ΟΥ̓ΤΟΥΤῚ ἱπιρεΐο. 

εἴδους) ἵ, ἕλους. ργορίον ραζιεείοηι. τον ἰαμιο δα δ σῇ 

ἄδο, τᾶ πϑοοβδι πιο Β1} ἸΔΊΟΥ ἕλος οἱ σέλινον. 

γράμματα) ἰαθι]85., ἴὰ {ἰθτι5. τηϑαπΐ ἀοσοιηοηΐα οδτ|- 

586) τιΐ ἐοϑί τ] 18, οἱ 4118. ἐχῖνον ΟΥ̓αἴοΥο8. σΡΆΘΟΙ ΘΡΡΟΙ ΔΗ. 

ΐ ; ἘΠ 55, 

ΓΝ “ 
ἀπὸ τῶν σελήνης) ἀπὸ τῆς σελήνης. 

ἐν ἑνὶ χωρίῳ) ἴ. χορίῳ ΟῚ Ο ἸηΐοῦῸ}} 1Π Ῥσίπια 5Ύ716}08. 

᾿ απο οἴἴαιη ἀδδίσηαν! (ΟΥ̓ παγπι5 τοφάοηβ ρεζιοιία. Ῥαμ]- 

1ο Ροβι {. 166.: ἔξησε δὲ οὐ πλείονα χρόνον μηνὸς, διὰ τὴν σεληνήν. 
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παροδεύων) οΥ1}} ἰγΔΠδί ΓΟ. ἰρ86. ἀρτια Αοδουϊαρίπιμα, 0} 

ῬΥΔοϑιἰθη8., ῬΥΘΟΙΟΤῚΒ. 1851 δι ΟΥὙΠΙΠΕΒΙΔΥΟΠΙ αὐ τηὰπὸ-- 

ΤΑΡῚΪ ῬαΡ05. ἀσοθαί, οἱ. Τππνοηθ5 οοΥαΐπγοβ ἀρ 56 ἱτα- 

ἀπιοίοβ βροοίατοι αἰηπιο ἜΣ ρ]ουαγοί, πηπὶ οἰΐαη οροαπᾶο 

ΘΟΡΓΔΒΠῚ οβδοπὲ τἄοποὶ. ἰπγοῃῖδ πὶ 810 ἰσαάδποι αν, ΘῸπ 

ἰγαηϑῖῖ, ἀϊοι τιν παροδεύειν, οἱ ἐναάιιοίο εἰτιβιμοα! παρεξαγω- 

γή. ἀτιοά 51 ἰθπθίπν, Ὠ1}1] οδὲ ἢ, 1. σεᾳαπμι, απο 0}- 

ΒΟΙΥΊΠ 6556. ρΟϑβ]ΐ, 

ἐν ἄλλῃ καὶ ξενιτ.) ἐν ἄλλῃ οὐπὴ ΘΡΙσ πι Ἰοπῖ. Ραμ] 

ἸΛΓΟΥΙΤΙ5. ΡΥῸ ὑπὸ τοῦ ἐξ αὐτοῦ ἰοῦ γενομένου φϑείρεται ἴοΥΐ. 

1ὲρ. ὅ, τι ἐν αὐτοῦ γενομένου ἰοῦ Φ3, Ἰ)οϊπάθ ῥὑγὸ ἀποδημῶν 

τῆς οἰκίας 165. ἀ. τῆς οἰκείας. α' ραΐίγία: 

Ῥ᾿ οδ6: 

συνανατελεῖν) 507, συνανατέλλειν (ΡΤ Δ. Β.4{Ππ| Ῥοϑὲ 

Ῥτο ἀἄπηξατο ἰοσ. ἀπήγξατο, διςροπείίο 5επιθὲ ἦρδ6 ποοανρξέξ. 

Ἰθοϊπαάο ῬγῸ καὶ τούτῳ τρόπῳ ἴδ. κι τούτῳ τῷ τρ, 

καὶ κύκλος ἡ τὸ σχῆμα) ροϊοϑὶ κύκλος ΒοΥγαΡΊ. 50 κυκλῶ- 

δὲς τπα]ππ|, ῬΆΠΠ]Ὸ Ροβέ ρτὸ ἀστέρας ἴοσ, ἀστέρα. Ἰᾶτη 46 

τπᾶ 5.611 Τοχαί ιν, ποὴ ἦθ ρ]ΌΥΡι5. ν, ροβίοα: ὃ μ. σ: 
" » , 

πεσὼν ἀστήρ, 

ῬΆΩΟσὲ Ἶ 

σκυτίδαλ ῥιιίίζαπι. ἀἡτι8165. ῥινὶ Ποιδηῖ σογοραπὶ ὃν 

0110 οἱ γοπΐθ, αἴτπ ἀπῦο, 411 δΔεΥῸ, ΔΠῚΕ οορο 1π0[88. 
΄ 

Ἰ)οιμᾶς ΡΡῸ ἦν ἀπο ἐπὶ ξένης οἰκοδομῶν Ἰὸρ, ἥν: ψιια7,}. 

οὐ βουλόμενον καταναγκάσαι!) 501}. ἔδοξεν αὐτῷ ἡ γυνὴ περι 

βάλλεσϑαι τοὺς φαινόλας. πανὶ Ποτ. ἀπδοοϊ πίη. 51 πα η518 

ἴῃ δδάομμ, «πιὰ οοθριξ, σοηβίν πο] 06,1 ἀϊοεπάιμημ. καὶ οὐ 

βουλόμενος (5ο1ἷ, περιβάλλεσθαι ὑπ’ αὐτῆς τοὺς φαινόλας) κατή- 

ναγκάδ3αι. 

ἀπηλλάγη) 51 Βουγαιητι5 αὐτοῦ, 5.Ραι ΠΥ καὶ γυνὴ, 51 

διιΐομι αὐτῆς ἸΟΡΊΠ,15., 51 τι Π{π|}0 Ἰάομν 1116, 46 απὸ ἃδὶ- 

ἴαν; οἱ πιᾶαποῖ ογαίιο 1ῃ δϑάοθμ σΟμβ  ΘΙΠΟΠΘ, 
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φαίνεται " [λέγειν] νῦν μὲν) ποδοῖο ἡτιῖ5. δτΐ ΤΠ ὙΙΒ Υ 

δααΐ σαπο 0 }}15., τιῦ ἀο]οη πη, ἱπο] 86} 11 νου] λέγειν. οδὲ 

αὐϊάθιν {πιὰ ομιμῖο ΟἹ Πα ἀπ|}., οἱ ῬΓῸ φαίνεται Ἰοδ. 

φάναι. αἰκίδδο. νἰἀοίαν 1 41115. ΠΡΥ 15. φάναι, 1 1115. λέγειν 

{πιῖ556. αὶ ΔΙ π15. ΒΌΡΟΥ φάναι 1π|ΟΡ οἰ 1 01}15 οΥ̓σο δου ]- 

Ῥ51556 λέγειν. τς ΘοΥτρίο]α Ππι]τι8 ἸΟΟΣ χιαΐα οϑί, 

σωθήσεσθαι, καὶ μη γενομένην ῥξον ὡς μὴ τέλεον ὑγιάνας Γ᾽ 

σωθήσεσθαι, εἰ δὲ μὴ, γενομένην ῥχόνως μὴ τ, ὑγιῶναι, γαϊγαθῖ-- 

ἴπν 4115 νου. ῥᾳόνως. 5864 οϑὲ ΠΟΥΪ86 ΘΥΔΘΟΙδ ΠΟΙ ἰηπιδι[4- 

ἴπιη. ῬΆμ]]0 ροβί ῬΕο  ἀποϑήσασϑαι 165. ἀποϑήσεσϑαι. 

Ῥ. ο58. “- 

μισϑῶν τὴ) Ποὺ ἴπ τιπτπὶ γα] πὶ μισϑωτὰς Θο᾽ οοη1«- 

ἐραμποπάπηι. μισϑωτῆς, σοι ποῖον ππδσπόγιαι Ὑθοί σα! 1» 

Ῥυ]1οαπτιϑ., ΠΑ ΘΊΠΟΥ ΠῚ ΔΙΠΠΟΤΠῚ ὙΘΟΙ σΑ] πη ΤΟ οι ΓΟΧ. 

ΤΡϊά. Ἰοσ, εἰς τοσοῦτο περιστάσεως ατιΐ εἰς τοσαύτην περίστασιν. 

ἀναλωμάτων Δ) ἄναλ. νσἱάεῖτν ἀοϊοπάϊη, οἱ αὐ Ρ]4πθ 

Ομ ἐοπάτιπι, ἅτ, 81 Ἰοοῖηι τιδαῖαμι Πᾶοΐ., βιρτα ροϑβξ 

δι’ ἀπορίαν τε φΟἸ]οοαπάπιη. δαί πη ροϑὲ ἢ, 1. ὄρεξιν εἰς αὖς 

τὸν ἀποστρέψαι. 

βαίνειν δύνασθαι) ἔ. μένειν. Τγ)οϊπᾶθδ ρῬγοὸ διέπνευσεν ἔ, Τν 
διέπεσεν. οἱ 5ἰαί!πι ρΡοϑβὶ 1. 1. πάντα τὰ πράγματα. 56 ΘΌΥ [ἴη-- 

γα δο. ἀ105 ῬῬώ1}10 ρΡοϑβί Ῥγὸ ὄδοντα 166. ὄδοντας. 

περὶ τὸν ἀρχαῖον ὀμφαλὸν τόπους) περὶ τὸν ἀρχὸν τόπους, 

οϊεῖο ὀμφαλόν. ἀρχὸς οδὲ ροάοχ. ἴῃ 4}115 ἔμὶξ δαχεον, ν. Ρ.- 

2θ0. 

Φάρμακον ϑανάσιμον ἑκών" ἔπιεν οὖν --- χρεῶν. Ἂ) 81. ἀϊ- 

δίίησιιο οἱ Ἰοσὸ φάρμακον 3. ἑκὼν ἔπιεν, οὐχ ὑπομένων περίστα- 

σιν) (πιο! βία οὐ Θπγ αν ππὶ ἀἴάιιο ΤΌ] ἀἱπππὶ Ρ]επα πο-- 

50.184) ὠνάγκην τε χρεῖῦν. 

καὶ ἐγνώσθη παρὰ τὸ δέον, καὶ ἐκκαύϑη ϑᾶττον, καὶ ἀπ.) ἴ᾿ 

καὶ καταγνωσθῃ π. τὶ δι, κι ἐκαύϑη 9. κὶ ἀπ᾿ τηοῖπι πο. χα 

ΒΡΙαυηΐ γῸ5 οτι5 βθογοίαθ, 4πᾶθ π6 ουπαπαγοπὶ αὐ 4ποη- 

“πάη ΠΙᾶΘΗΔ Οἷτι5 Ἰῃίογεχαΐ, οἵ δοηιοιιῖυ5. οδὲ οἵξῖπι8, 
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απ ΟΡοΟΥ Το Ρϑέ, ΤΑ ρΡΈ] δὲ ἐπημι]πᾶ}16, οἱ 086. 8101 ν ἢ 
1ηΐ 111. πὐτιΐαν ογἀϊ ποι. ΤΟΤΊΠἢ οἱ ἸπνοΡΕ, 564 τὰ παπά 
68: 1] θάπεμ8. ΡΥδοοοή ξ ΘΠ ΠΊΟΥ5. ΘΟΙΙ ΙΒ ἱΟ ΠΟΙ. 
ΣΤῊ δρεπομενοςῚ 1,. ἀπ᾽ αὐτῆς. ἹἸλεϊπάθ νευρὰ τῶν 

οἰκείων καὶ γνιἰοπίῃν ἀεϊοπᾷα, 

ἘΞ ὉΘῸΣ 

βλέπε τὸν ὦμον, ---- λόγῳ) {, βλ, τ. ὦμον, πρόξεχε τῷ ὥμῳ 

αὐτῷ τούτῳ τῷ λόγῳ. 

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν χρυξέαν ᾿Αφροδ.) δι! ἐπὶ τῇ κεφαλῇ ατιξ 
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. εἴ 510 4ποάπ6 Ρ, “09. Τ)οῖπα6ο, καὶ δὲ ἑτέρα 
ἀπέθανεν, 501]. ἄγαμος. 

ΤΥ σθο: 

τὸν διὰ τὸν δαίμονά γε) τὸν Δία, ἢ τὸν δι γι. 7ορνεπε 

αι οεγέο (πη ειη. 

καμνόντων τὰς ψυχὰς) καμνόντων ἅτ καμόντων Ἰεσαβ, ρουῦϊπῆς 

οδὲ, ἰϑοιἦθ ῬΓῸ σροςζέπεσον (ΟΥ̓ ΠΔΥ. Ἰεσι προέπεσον. οχ ο7-- 

διέ δα οϑϑογη. ῬδΌΠ1Ὸ ροβὲ ργὸ τεϑοινεῖσϑαι Ἰοσ, τεϑοινῆ- 
σθαι. ῬΟΥΤΟ γγὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ γεννᾶσθαι 165. ὑπ’ αὐτῆς γ. αὖ 

“Ω, Πηδίγρα ῬἈπίξ, 

Ῥ᾿ χ,δι. 

ἐϑηριομάχησε, προςδεϑεὶς) Τ,. ἐϑ.,) καὶ πρ. Ὠεϊπᾶθ ῥτὸ 

χρονιωτέρα γινομένη ἴθ5. χρονιωτέρᾳ γενομένῃ. Ῥαι10 Ῥοβὶ ὑγὸ 

εἰς πορίαν ἴοσ, εἰ πορεῖαν. 

ἐμπλέκουσων αὐτῇ) Τ,. ἐμπλ. αὐτὴν. ἀπ }}18πι, 4πᾶ6 ΠΟΥ 8ΠῈ 

Ρεοΐεραΐὶ οἱ οοιηοβαΐί, 

χρῆσθαι) Ε. χρήσασθαι, μοί 556 ΜΟῚ διιηιδέθδθ χητεέο εὖ 

λογά. αἰϊὰβ οϑϑοὶ Ἰερς. τῇ ἐμπλεκουσῃ αὐτὴν ϑεραπαίνῃ -τ-- χρῆ- 

σαι. ἀογασι, ποία σοηιηοίία556. 

πομπῶν) ἱππ Υ Ἰοττι, (ΟΥΙΒΙ ΟΠ, ΘΟΙ ΤΠ] ΘΙΙΔΤ ΤΠ], 

ΠΛ8146. ΤᾺ μΠ186, Τυ ΠΟΙ ΠΟΥ τι}. ἱσηΟΠΠ  Π] ΟΒΟΥΤ ΠῚ, 4Π1} 115. 4ὨΪ 

δρροίππίιν, ρον. ογὰ πομμίπτιμι, νοι Πα σὺ 8. οαρ51, ἰσδᾶπ.- 

οτπΐαγ. 
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Ῥ. 262. 

παίξων στάδιον) παίδων. ἰπΐοῦ ΟΊΘΓΟΒ5. ΟἹ 8115 σΌΠΟΡΘ 1110, 

4ποά 5ἔδάτι τοὶ παν, σον απ 5 νἹοΐον ἀθΊ δὲ οἴ. ΘΟΥΟΠΆ. 

αὐτιὰ απο άτι6. σοΡ ἀμ 1118. σ0η115. ΥΊΡΙοχ. ογαΐ, οἱ ἴδυ πὶ 

Ῥοίονδπΐ [πὶ 4οςτι6. Ρα] ηαγὰ. ΤΟ ΟΡῚ. ῬΠΘΥΟΤ πηι, δ46]6- 

βοδαζη, Ὑἰτόχιηι, τοὺς παῖδας νικᾷν, τοὺς ἐφήβους, τοὺς ἄν- 

δρας, στάδιον, δίαυλον, δολιχὸν δρόμον, πάλην) πυγμὴν, παγκράτιον 

εἰ 510 ΡΌυτο. 

καὶ ἀδόξως τοῦ σταδίου) {( κ, ἀδ. ἐξέπεσε τοῦ στ. οὶμάθ 

ῬΓΟ ἀπολλομένης 501. ἀπολλυμένης. 

ὄχλου ὄντος πληρουξὶ Ῥοίΐεδὶ ἀοίοπαι, ρζονα οογιοῖοηθ 

»ορεείἐ. Π]ΔἾν ἰαπιθη ὄχλου ὃν πλῆρες ὧν ἐποαίγιέπι “ρορκείο 

χεορζοέμεηι. 

ἐπὶ μωκρᾶς τῆς λεγομένη9) μάκτρας, τπσοίγατπυ Ἰαϊϊαϊ ἀπο- ᾿ 

αι ἀρροϊαμέ, οἱ βίο σποᾷπο ᾿πῇγδ. 

ἀποθϑεμένων αὐτῶν τῶν) ῬγῸ αὐτῶν 1. αὖ, γιγϑ5, ΝΕΪ ἐπ 

οοπέναγίασυ ραγέοηι. τιϑυιτ αΐῖτιν, οι ΠῚ ν 6] βἰσπιποαΐαν 

ΟΠ ΤΑΊ 414 ῬΥΪΟΤῚ ἴαοίο απ ἀϊοῖο, 

ἐπεγράψατο) ἀπεγράψατο, πόποι ργοπίοΡαπιν οἱ ΒΟΓΊΡῚ 

σασαθαῖ ἴπς σἸαάίαίον!θτι8, οἱ δίς. απιοψπθ τϑοϊίαΐ 16 51π|8 

δ Απηπῖδη. δίαγςοο!]. Ρ. 21. 

ἀπέϑανε τοῖς μονομάχοις) ἴ, ἐναπέθανε τοῖς μονομάχοις. δτιξ 

ταῖς μονομαχίαις, ποτ ρου πἄθ οδί. δἰνα μονομάχοις ΔΟΟΙΡΙΒ 

ῬτῸ ἰπίον σ]αἀδίαΐοτοβ, ἴπ Ππιᾷο σ]Ἱαάίαίονιο, βῖνθ ἴῃ πᾶ 15 

εἰ δογίαμηῖπίθτι5. οἰ δα! αἴον "5. παπὰ 1αἰτ 4ποχαο οὐαείίαξο-- 

γέδιια ἀϊοιηξ Ῥγὸ ἴπ π|ή]5 σἰδαϊαίου 8, οὐ σ᾽ αὐἀ!αίοτο5 

ἴονυγο ῬΆΡΙΪοο. οουᾶπι ῬΟΡυΪο ἀδοογίαπέ. Ζόὲία. κατατεϑεὶς 

οϑί οχρυμποίιιβ οχ αἷρὸ σ᾽δαϊαίογιιπι, πάρ Θμιῖβϑιιδ. δϑβἵ 

ψοοα θυ] τπὶ σῪ ΠΠ85.1ΟΤ1. 

σπευσάντων αὐτὸν) θσπὸ παρεῖ. οὕμπὶ αἴἰϊχαῖ ῬΙῸ 60 68- 

Βοπὲ ἀραα ἱπιρογαΐίογοια ἀορτθοαίι, πᾶπὶ τι σ᾽αἀϊαΐον. [πο 

μη ἰογοίπιν, οἱ ταγϑι ΠΡΟυ ΑΙ γνοαάοχοίαν, τπίουν οί 

οἵ τηδπεζαίο ΡΥ ΠΟΙΡῚΒ. Ορτῖ ογαΐ, ποῖ ΠΔ 015 αἴαιιθ 81 

ΘΑ ΩΣΠΟΙ ἀριιὰ ποβ, «πο ποπιϊατιπι σοπτβ ἱμ!Π16 οϑὲ εἴ 
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φαριΐθ. τη 11, ἴα πη Ὅοπα οὐ ΠΡουίαβ, δὲ 1π|5 οἶνηο γεᾶ- 

ἀπππν. σπεύδειν τινὰ ΤΘΟΙΥΤΙ Ρ. 567. 

Ῥ. τισθός 

ἔδευξεν ἀϑλίος καὶ μήτηρ) πο ἀαδιηπο ἄϑλιος. 4ποα οβὲ 

ΞΟΠΘΥ 8 ΘΟ 1111)158. Π1Ὶ8]10} ἰάπθ ἢ. 1. ἀϑλίως. Ἶ 

χρησάμενος ἐπ᾿ αὐτοῦ) χρησάμενον. ἐπ᾿’ αὐτῷ «τι χοησάμενον 

αὐτῷ, 51 Ῥυΐιβ, παροὺ ΟΥΙ  βοπίοηϊα; βᾶμδν ὁπ ΟΠΪΠΓῸ 

τη ]00 ΛΟΒΟΜΪΔΡΙ 15, τιϑῖι 856, ([. 6. ᾿αἰουτ σαί ἃ δὸ- 

57Ὸ) 1{Π1π|8 τι] 06 }15. Οατι58. 51 ῬΟΒίθυ πιβ: βαπᾶν δ θαι Δ6-- 

ΒΟΠΙΔΡΙΠ5 1080. ΤΟΥ͂ΤΟ, 511} 86. ἢ. 6. ΟΥ̓́ΔΟΙΪΟ 8110, Οἵ} ἃ6-- 

ΘΕΥ 1Ὲ ΤΟΙΡ] ΠΗ ἈΘΒΟΠΪ ΡῈ ψοπ 5861 1080, εἴ ἄσιπι 46 τη6- 

“Ἰοπα Ομ 5 μη 111586 Ὁ, ἀπ ΟΣΤ5 ΤΟΙ οαϊιδὰ ΡῈῚ δι] 005. α616-- 

Θαΐῖοθ ῬονΡου ποδί τβ οδϑοῖ. χρῆσθαι τῷ ϑεῷ 5 ποῖα 6ϑἷ 

ΤΟΥ}, ῬΥῸ οογιϑι θη 8 ΟΥΟΙεἾ1|7)}. 

κακῶ; ἀπέθανε) ἴ. λιμῷ κακῶς ἀπ. πιΐδεγα πιογίθ, ζατπα 

εδὲ ἐχοίϊποίμ5. ἀρ δῸ δόμΟΡ 6 ἹΠΟΥ 15 κακῶς σγᾶθοιβ,, 4115 

7} 2567. 1 τιϑῖ1 6ϑΐ. 

ὡς οὐκ ἔχειν) αὐτὶ ὡς εδἱ ἀο]οπάππι, δπΐ ἔχει 5011- 

Ῥοπάιτι. 

αὐτὴ κατὰ περίστασιν) 50}. αὕτη. παθο. Ἰ)οϊπάθ ὕγὸ ἐπ᾽ 

αὐτὴν Ἰεσ. ἐπ’ αὐτῇ 501]. τῇ μίξει. δαπε ΘΟ) 655Ἴοηοῆν ἐμ86-- 

ομέα. διαϊϊηλ Ῥοϑί ῬΓῸ ἐμπεφυκότα 1. ἐκπεφυκότα. 

Ῥ. θά. 

ἦν ἔρως ἑτέρας αὐτῷ) 1,. ἑταίρας. τιὶ οἰΐατα ΟΟΥ̓ΠΩΥ, ΘΧΡΓΙΟΒ- 

811, 7 ῥέα, ἴ. 1. ἦν οὐδενὸς συγχωρ, 

οὐδιὰ τὸ γενόμενον. ἀλλ᾽ ὅτι καὶ) {, οὐ διὰ τὸ γένος μόνον, ἀλλ᾽ 

ὅ. κι το πο δοΐμη οὗ παϑορπεῖὶ δογίθηι, ατῖα οχ ΡΟΙΪΔοΘ πᾶ- 

5 ΟΥαΙ, ΠΟ ΟΧ ΠΙΧΟΥΟ Ἰοσι πα, 566 οέζασπι. 

ἥτις οὐκ εὐμαρῶς ἐχρήσατο τῷ μοιχῷ) ἵ, ἐφ᾽ ἢ τις οὐκ ἂν 

εὖμι ἐ. μοιχῷ, φιαοσιεην ιιὲ ΘΟοΙδιιεϑοογθέ, ποτ {6 7αοίίο 

Δαδοροξ αοἰιεζογιεπα. ΔΛ ΟΥ ΤΙΧΟΣ Οὰ ΠΟΙ] 510) 5664], ΘΟΥ- 

Ῥοσο απαοβίτιαι [Δ01 615, τὐλϊουίατιο Ῥδίοαΐϊ, πὸ Ῥοΐοϑὲ 

Θά! ον το Ἰοοῖ5. ἴ 68. 0580. 
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πατρίδα. ἀπελάθη.) πατρίδα ἀπελαϑεὶς. ἘΠῚ Ἰηΐτα Ῥχο ἐπὶ 

τὴν εὐπτῃησίαν Ἰ1ερ. ἐπὶ τῇ εὐπτησίᾳ. 

Ῥ. 3,968, 

ζ, Ἂ ἃ 
ἐπίσημος. ἐν τῇ πόλει ἐπίσημος, ὃς ἕ, τι σ'. 

ἀπέστρεψεν) 501]. τὴν πόλιν ἀπ᾿ αὐτοῦ, οτιαι ἱπ ΡΟΡῈΠῚ 

ἀντ ϊαπὶ ἀἀάιιχιῖ, οἱ θοπον οἰ οπμ δηλ ἀπ ϑθηατιθ. ΟΡ λ ταν 

Ὁ 60 ἁνογίί. Ῥοντο Ῥγὸ χρησάμενον ροϑδί φωνῇ οἱ δῃῖο 

ταύτῃ Ἰορ. χρησάμενος. 

566. 
προϑυμούμενοι) ατιΐ προϑυόμενοι Ἰοσ. ο5[, 411 ΡγΥῸ Ῥορτ 

ΒαΪπαΐο, ααΐ τοῖρ. ΟΥ̓ΡῸ την θη Ορροίππξ, οἱ 1 ἃ’ 86 

Ῥαίπιμέμν τηδοίαν. ἀπὲ βογναία συ δσαΐα 16Ρ. δϑὶ οἱ πσροϑυ- 
͵ Ν , . δὺς 

μούμενοι δημοσίᾳ ἀτοθνήσκειν, απὶ Τογίοηα Ἰαρθεμπίοϑ ῬῦῸ Ραΐγια 

ΟΡΡοίαπηι. 

᾿ . . 

ἀρυσάμενος ὕδωρ) ὠρυσόμενος τι ἴππγτο. Ποὶπᾶο ῬΤῸ διῶ» 

λεῖπον πάλιν κατίη ἰορ. διαλείπων πάλιν κατήει. ἑπέεουροβίίο αἰἶξ-- 

{71π| ἐεηηρογὶς ϑδραίίο γαγϑ αὐ οπέοπν «οοοιζοραί. ὅμως 
τ ε . . 5 , 

Ῥοίοβδί δὰ Ῥυοχιμ, ῥέον γον, οἱ δὰ γουλοῖ 5 ἐπαύσατο, 

δ᾽ ῬΎΙτ5., πη} δ σηϊβοδί φηαγφιίαην,, ἐαηηθέϑβὲ.. 81 ῬΟΒίΘΥ 15, 

χιὐ ιεἰογηζτητε5 ἐαπτιοῖν αἰεδίππεῦαέ πιώπαῦο, ῥέον, φεῦ τι (Ἴ78 

ῥαπμίο “πέρ πιαπαδαίΐ. 

ἀπέλιπεν) 501}. αὶ κρήνη ῥεῖν. οδὲ ατιάοην ἐπέλιπεν τι5}18- 

ἀϊπ8. Ῥ6π6 ἔδτηθη ΠἸ ΒΙ]Ομῖπτι5. ἰια]νοί ν ]σαῖα Ἰοοί1ο. 

πλείονος νίκης) ἴ, πλ, τῆς. νίκης. φιεαγισιαην τ εοίογίαθ πτῶ-- 

2ογ' ἐποίἑπαίίζο ἐραΐ ΨΈγδιι5. δε. αιιαπχαιαπ νἱοίουϊαα. Οὔ  -- 

ἈΠῸ πιᾶρὶθ αὐ οἴ, αταιι δα οἷτιβ ρᾶχ, ΡῬτΟρομά6θΆί. 

θ᾿ 3567. 
ν᾿ » 

συνελθὼν τῷ ἀνταγωνιστῇ, τὰ τέρματα.) ἵἔ. σ. τ. ἀ, ἐκρίθη 
Ἁ 5 - Β ᾿ 

πρὸς τὰ τ΄ αἰίογο φιοζηθ ὧγν οἰέγϑς ἐμαϊϊοαξφαξε" οἴεπν ραγὲ 

σέπιιί ααἰ πιοίαην ραν Ῥ θη 596. 
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καὶ οὐκ ὀλίγον, πολλῆς τῆς κατ᾽ αὐτὸν γενομένης τροπῆς) 

κι ο. ὁ, εὔελπις γενόμενος, πολλῆς τ. κι ἀ. γ. ῥοπῆς (ν 6} τροπῆς). 

μὰ Ργοΐοθοίό, “παμθδμηι ῥοπὴ 1 ΠλῸ Χ6 τιδι αίτι οϑί, 

τιοάοαθο [μ10 πιβαγραΐπμ 1 πὸ ΡΘΡΊΙΔ86. ΒΠΡΘΥΙΟΙΊΒ, οἱ 

ψιάοίι 580 ἸΠΔΚΊΙΗΟ ῬΓΟΡΙΙΠΗΙ, τροπὴ ἰδ η1θι 8θαάπ6 οϑβῖ 

ΠΟΙ ΟΠΙΘη5. ΤῸῚ ΨΟΟΘΑΡΤΠΠ, ᾿Ργορυίη 1{π|4 δι ριΐα 015 

ΘΟΠΟΥΒΙΟΠΙΡ5. Ψψοηίουτη, οἴ 4Π͵|Ρ0τι5 ἅπχ8 ΡΟΡΤΪΑΡῚ5, 

114 ἱποοηβίδη δϑιια εἴ ΡΟΥ4πᾶπὶ ΨΑΓΙΑ})1115, ἀρΡροβιῖθ 

ΠΟΙΆ ΑΉΗΤ, ἍοΧ δοῦρα: τῷ ἀγωνοθέτῃ. 

τοῦ ὕδατος διατόνου παρέχοντος, τὸν ὀχετὸν,) τ. ὅδι, διὰ τὸν 

οὐ παρέχοντα ὀχετὸν. ἀφιάπν ποσαΐάπι, ρτορίογοα φηοα οα-- 

χιαϊίδ., ρὸν ψιέογν δὰ εἰβγηεεν δοίεγϑέ,, δαπν παίπὸ ποραδαέ, 

φεί πρέαην ργαεδεδαί. 

διῶ τὸν κατασπεύδονταὶ) Γ, διὰ τὸν ἀντισπεύδοντα, ατιὶ ἄπο- 

σπεύδοντα, ϑ,αϊ!) ροδὲ 165. κεραμίου κατάξει. 

εὐρύν .) εὐρὺν Ὅδπο παροῖ, βεὰ ργὸ ὅπως οαυ4θπι ἕως 

ΠῸΠ ΦΘΡΠΑΙ ΟΠ. 

ηὐλοκοπησ3χι) ἵ, ἐξυλοκοπήσθϑαι τι ξυλοκοπεῖσθαι. ρἱαπέαξ 

γοάπεην δἐδὲ γονιοί Θοπάιιδαβ 6886, δτιὶ μεγιπιπεοαγὲ Θέ 6ο1-- 

ἐπεγιεῖδ, οἵ 5150 4ποαπο Ραπ]ο ρΡοϑὲ ξυλοκοπουμένοις ἁτιΐ ἐξυλοκο- 

«μένοις. 

αὐλοῖς ἐχρήσατο) πο ΨΕΥῸ αὐτοῖς. ΠΈΠΠ0|5. 1π|ὸ οδὲ 0115 

ἴοοτιβ, 115, 480 1η1Πἴ86 οοποοπίππι δα πηΐ. 

δείπνησον) δείπνισον. ἃ δειπνίξειν. ΠΟ ἃ δειπνεῖν. ῬΆΙΠ1Ὸ 

Ῥοϑὲ δἷο ἀἰβίίησθο: ἐπεὶ τούτους ἀπελήλακεν, αὐτὸς τῇ ὕστε- 

ραία --- Ἰπὰ αὐτὸς πδης Ππαροὶ νην, 851 π||ὰπὶ παροὶ, Πδὸ 

Ἰοοο. 486 1π 5012ΠπῸ νἱάεγαΐ, δὰ πιῦσὶ8 δὰ [μλ]Π1ατ 5 

αἰπ8 ῬΕΡΕ ποραηΐ, απᾶη δ 56, ὁπ ογαπέ βοϊπιμποάο 1π|ᾶ- 

σ᾽ παί!οπῖβ ἱπορΠοη 1185. Ππ4Ι θυ τι. πᾶσι ἀπΐομι' 1051 {465 

ὙἸβουτι πὶ Π8 18, ἡποά αἰπηΐ, ἱπουττοραΐ, τὸ δάμπι- 

Ῥγαΐα οχίΐπηι βουίτοαίο, Ἰοϊπάθ καὶ ροβί συμβιώταις ἀ6- 

Ἰοπάπηι, τὖὸ παΐππὶ 6. ΡΓΌΧΊΏΙΟ 5 5πιαΐθ. 

εἰς τὸν ἀποθανόντα, ὁ δὲ, οὐχ ὑποδεξάμενος ----Ὁ τ} 116 

γΐϊδοσα σομίπχραία, 80 ἀοσο ἴὰᾷὰ ογαϊηοθηῦ «πα]οπιοιπατιο 
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γΟΤισαϑ : εἰς τὸν ἀποθανόντα. ἡὶ μὲν οὖν ὑποδοχὴ εἰκότως τὸν κίν, 

δυνον ἐσήμαινεν. ὃ δ᾽ οὐχ ὑποδεξάμενος αὐτοὺς εἰκότως τὸν κίνδυνον 

᾿ἀπεωθεῖτο. ΡΥ 4υΐθιιθ σου δὴ πὰ 411185. οοὐϊοιθι5. πᾶθο ὁχπ 

δἰϊΐογο: οἱ μὲν γὰρ ἐπιστᾶντες καὶ παρακαλοῦντες ἐς αὑτῶν τὴν 
« ὔ « - , ΕῚ . “ἃ ᾽ .ν 

ὑποδοχήν, εἰκότως τὸν κίνδυνον ἔσημαινον. εἰ δ᾽ αὐτὸς οὐ, ὑπέστη 

» . , ΄ . ͵ 
τὴν ὑποδοχὴν, εἰκότως ἐσώϑη. τὸ δὲ νανάγιον (δ ρθαιιαϊ ἐσήμαινεν 

- Ν ᾿ , » 

αὐτῷ ἡὶ ὑψις) ν0] ἐδηλώθη αὐτῷ) ΠΡ τὶ Ι : 

Ῥ. “9θ8. 
ΕῚ 

΄ ᾿ . τὸ μὲν λέκυϑον) τὸν μὲν κέλυφον, «ιὖ τὸ μὲν κέλυφος, οἱ 

1Ιᾷά νιάείν αἰἴοψιια (ὐΥ πᾶσ. βδιιϑριοαί8. 6558. ΘΧργεβϑδιξ 

«αἰάοιη. Ἰαΐπο. Τὺ τηἴσα Ῥγὸ λυσεῖσθαι αὐτόν, συνέβη 1. 165. 

λυπεῖσθαι. τοῦτον συνέβη ---τ- 

Ῥ᾿ 200: 

συνταγὴς δεομ.) συνταγὴ εδἱ [ον ηλο]α πη δ Ἰσδηιθηΐ ἃ γ1π6-- 

ἴσο ῬΥΔΟβου α., ΟΠ. πιπὶ, ΡΥ δοσορίμαα ποάϊοιμι. 1)6- 

ἱπάθ δῖ ἀϊβίίησιιο: παρέχειν αὐτῷ ἐσθίειν. “ἰοδομζαρίιι δὲ 

ἡιοίχεζιθ εἰλοϊέος εἰοχίγαθ διαθ πιαμτ5 οοηιεαίοτιεἶοϑ 907᾽-- 

γοχέδϑο. Φοίνικας πέντε ἐσθίων ἐϑεραπεύϑη. ἀτο οἴει γμαϊηκπέας 

ψιῖπφιο αἰονογαδδοί,, σοπταίμεί. 

τὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν) τ. ἔ. τῆς κεφαλῆς νο] ἐπὶ τῇ κεφαλῇ. 

δα θατ] τοῦ Σαράπιδος. πη ϑάγ 5. οαπὶ ΘΑ] ΠΟ 1. σαρ 118 

ΡΙπροθαῖιν, Γαογαΐ τα πιο 111 Θαγαρ185. Ψ 5115. 14 ἀροι5., τι 

50. ΘΟΥΥΙροχοΐ, οἱ ἴῃ δ] απ δαθππι οΟμΠ εγοί, Ῥαι]1Ὸὸ 

Ροβί ὑ7Ὸ τε 16ρ. τις. δὲ βΟΥΤΟ ΡΓῸ ϑεραπευϑήσει 1. ϑεραπευϑη σῃ. 

ὙΠ: 5.90. 

χωρήσαι τοῦτο) ατιΐ ἐκχωρῆσαι 165. ατιΐ ροβί τοῦτο αἰ ἄοη- 

ἀπ ταύτῃ. Ἰθιομι ἐλευϑέριος. οἷτ5 νΟΟΘΔΒΌΪ ταϊοποπ 

ΠῸΠ 58 115. 1Π{61Π150.,. ποάιιθ, 411 ΔἸ ἀἸοίι διηΐ ἐλευϑέριοι, 

ἴξηθο. ΒΈΒΡΙΟΟΥ ἴαμθη, οἵ νου δαπὶ 6886. Ἰθοίμοποιη, οὗ 

Ῥυδοβίασ πχυτ σομπϊοοίησαθ (να, ΟΠ νίβα {π|ῖ 

165. 6556. αἰϑέριος. φιτο Π181]Π1 οδῖ. νιἀθπίπν ΟΠ δἰ θαι] υ 

αἴϊ μι ΠΟΥ ΠΣ σοπίμιιη 6586, 411 ροϑὲ 1108 ἀποίδοιπι πλὶ-- 
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τόταπι σομαπι, ΟΣ. ᾿πΠΠ8 Π0 σΌΠΟΥΘ ΘΟΟΙἰἰθ1ι5. Δἀβονρεὶ 

βιπιΐ, τι Πόγοῖεθ, Τύρον Ραίου, οἵ Τάρονα, οἱ (ἰαϑίου 

ει ΡΟΙΠποο. εὐ παι βδοῖο δὴ ἐλευϑέριος υεἰπιὰ 7,20.» οἵ 

Τιδεγα αἰσαϊοοῖ, ἀπᾶθ 8ππ| π᾿ ΠΟΜΜΪΏΙ τι ΒΆΘΟΒΙ δ 

Ῥγοβευρίπαο ΕΠ δυπίηο ΗΙ ΑἸ ἐλευϑέριοι (1ο11, 51 πιπατιδτα 

Ζὰογ, ἴάθο, ἡποᾶ οββθηΐ ἐλεύθεραι κόροι, πο νόθοι, ἰἰδε»ὲ, 

το ποίἠὲ, ᾿πἴδπίθϑ ἀθοσιχ τηδίογτηι 2 



ΠῚ. 

[Ο0. ΘΟΟΤΗΟΕΕ. ΒἘΠΙΕΕῚΙ 

εν} 
᾿ 

ΠΟ ΤῊ ΜΙΠΌΒΟΙΣΜΜΟΝΟ,Τ ΔΑ 

Ἀ Ὁ πἰ1|8Ὸ 1. ῬΡόοδα: 

1) πρροετράπην) Οοηΐ. Τ,. ΠῚ. ο. 70. Θχίγοι, 

2) ὃ ποιητής) ΟΒΡΙΟΙΕ ΘΟΠΙΟΟΙΟΥ ποϑίου ΕομιοΥ, ΠΙαά, 

Ἐν 155. 

5) ἢ ἄλλως γ.) Μο]ϊεοβίο ποι Τργεμξ πιᾶηθ5 (ΟΥ που τὲ 

80 ῬΘΙΒΚΤΙ, 5], 4πὰπὰ ππιπὺ ρθη ἰδ ΠΟΒΙΓΑΠῚ πον ϑδὰ 

51Π}115., ἴδηι οΟπ γα Ἰδρααπιι5 οἱ ὁ085 πᾶθο νουα πὴ 1π-- 

10] οχ 556. ΨΙΔΟΡῚ οβίθπμαι! 5. ΕΥΙΟΣΥ Ομ 816 νοχις: 

αἰΐα οχογοίέία οἵο., Ρουθ ἂς 81 ἄλλα 16 σ᾽ϑ8οί. Οοηίϊχα 

᾿ἰοιδκῖιβ πᾶ αἴθ, νά ἴῃς οἷπ8. ΔΗ νου ΒΟ Ρτι5 

πο οαἀΠ ΠΟ δαθιθοῖ58. ΠΟίτιθ γεγο διὸ ἴοσιιβ πη} α}ὰ 

Ἰιαθεὲ αἰ Ιου] αίεμι, πιοᾶο ρανιϊοι]α: ἄλλως, τϑοῖθ 11|6}11-- 

σαΐαν. ἴλλλως ατιΐοπι οοάομ τποάο πἰο ἀϊοι τιν, 4πὸ: μόνον, 

ἴππ| ομΐ. Ογδοοῖ: οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ: δῖ. οἰϊα ΙΟ4πΟΡδη.-- 

ὑπ: οὐκ ἄλλως, ἀλλὰ καί. τ᾽ αν. Ἰοδορὶι. ἄς ΒΕ]. πιά. 

Φ..- γε δ δ: δ. τα. τοῦδε γὰρ ἠρεμήσειν αὐτὸν ἄλλως, ἀλλὰ 

καὶ τῶν χωμάτων ἐπιμελήσεσϑαι πάλιν, χρώμενον τοῖς κωλύουσιν 

ἀτονωτέροις. Τὶ τιΊὸ Οταροὶ ἀϊουπί: μόνον ὄνομα: 510. Εἴἰα 1: 

ἄλλως ὄνομα , αἱ (ὐαΠΠἸππαο] 8. ἰὼ. Δπίμοορ. 11. 1. Ὁ». 22. 
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οα. 1δοοῦβ.: -- ἐγὼ δ᾽ ἄλλως οὔνομα τύμβος ἔχων, --. 

ΝῺ πἰϑδὲ ποηιθ. (ΟΟοἴογ αι 51 4π|5 ργδοίου: ἰοοοβ αἰ]δίοϑ 

εἴϊαιη. ΡΙΌΤΟΒ. 501} 6 ἀνϑαΐ, νάογο τοὶ 'Ῥοαρ. Ἐπιοπάδί, 

τὰ διι4. Ὗο]. ΠΠ.- Ρ. 497. 54. εἴ, 4πὲ ἁμπποίανϊ ΠΡΟΣ 

1. ν. Ἰάθια Ἴ οιρ. δά. Τιοησίη. ἀθ 500]. ὅεοι. ΥΠ. ὔἱ 

ἰδηιο Του δὰ Αὐτομηογτ: 14 νεῦρα 16 νολΐθη-- 

ᾶὰ 5ππηἰ: ποῦν τϑἱδὲ Θαογοΐέϊα δὲ αἰδδριεέαπιοίϊξ, ἀτριωπεπία. 

4) ἀναιρεῖν --- μαντικὴν) 56}}0}. ΔΟΒΟΠΥ] δα Ῥυοιπθίῃ. 

ν. θ05.: Ἐπικούρειόν ἐστι δόγμα: ἀνχιροῦν τὴν μαντικήν. Οὐμΐ, 

ογαπῖπο ΟἿο. 46 Ὥμχντη. Τ. 1. ς. 5. οἱ ας Ν: 1). 5. 166. 

5) τε ἅμα καὶ) 516 στ ΠΊΡΑΙΓο δὲ Ἡ ΘΙ ΚΙ ΒΟΡΙΡΒ1 ; 

ἀπτπηι ἀπίοα Ἰοσογοῖτ: ἀλλὰ, γγο: ἅμα. (οτος τε ἅμα ,καὶ 

δαορθ ἰηνοαίταν ἀρὰ Νοβίντηη,, τε ἀλλὰ καὶ χ}}}10]. 

6) μέσον τὴν πεῖραν) Ατπιοίον!αἴ6 (ΟἸο15. ΒΒ ΟΕ ΡΡορίοτ 

στ] ΟΤαί ομἶ5. δ τοϊππαιίαίεμν 1Ππῶὼ; τὴν πεῖραν, ἃ 116 

γϑοορίπθμι οδί. Ἐϊίὰπὶ ἀπο 5δἰαΐϊηι βϑαττίτιν ἀτοτελεσμάτων 

Ῥοβι] 1η οομΐοχίμ, 416} ψοοδηΐ, ῬΥῸ ἐπιτελεσμάτων, «ποά 

ΒΑΡ θαμπΐ ομῖποϑ Πρυ1. {{ἰπαϊηματιθ νοῦοὸ Ἰθοϊϊοποπι ἤνιπαὶ 

5 1ΠΠτ|5 Ἰοο5 1π Ρυδοίαιομπθ [Ρν1 ἰγ..: -ς πείρᾳ, καὶ 

ταῖς τῶν ἀποτελεσμάτων μαρτυρίαις πειϑόμενος. 

2) κακῶς ἐξηγησ) Ἰ)οοδὲ κακῶς ἴη Οὐοάϊοα Α εἰ ἴῃ 

πἴτασιιθ δαἀϊῆοπο. Δ χὸ ὁχ (οάϊοα Β δαϊθοίτιμμ. 6ϑί. 

Τία ομΐη τῷ καλῶς εἰρημένα οἱ κακῶς ἐξηγησάμενοι 5101 ορξί6 

ο χοϑροπάοηί. 

ἃ) ἔνια δὲ) Τί ΤιΔἃ. οἱ Οοά. ΔΑ. [πῃ Οοέϊος 1) Ἰερηίτα : 

ἔνια γὰρ, «ποά [ογίαδδο τουτὶ ρυαθίθ θη τ. οϑϑϑῖ, Ἠϊδὲ 

ἀρι Ατἰῆοοβ ἀποαπο δὲ ΡΓῸ γὰρ Ῥοποιοῖιν. [6 ἀρτά 

'᾿Ππογα. Το. 1. ὁ. 27.: ἐκείνως Δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ---- δὲ ο. το2.: 

σειχομαχεῖν ἐδόκουν δυνατοὶ εἶναι. τοῖς ΔῈ --οτ. ἔπνοηαν ἰ6-- 

ἀπο οἰϊαπι ἀρᾷ Νορίσιμη Ρ]τ}. 1οο. δὲ γγῆὸ γάρ. ΨΙάΘ 

Ἱμπάϊο. 

9) ἔστιν ὅ, τι βιβλίον) ΤῪΟ ὅτε, ηποά «μΐοα ἴῃ ἰοχ- 

ἴὰ εταΐ, Ἰοσομάιμι 0550: ὅν, τὲ, ἴᾶπὶ ΠΊΙρΑ  ἴτπι5. οὐ Βο18-- 

Κίαβ ποίανετο  4πᾶπι σογτοοίίοποιι ἥσηιαι (οἰ. Β.. Αο τ1- 

111 
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ΜΠ οδὲ ποὺ νἱτο 80] εμηΐ8, τῷ ὅτε οἱ ὅτε. ρογμαιία- 

ἴα 5ἰηῖ, 

10) προΐκτας --α βωμολόχους .--- ϑιυϊάαθ: Προΐκτης, ὃ 

ἐπαίτης. Προΐκτας, καὶ γόητας, καὶ βωμολόχους ἀποκαλοῦσι, 

τα ροβίγοπιδ νοῦρα οχ Νοβίγο ἀδϑιηγία βυτ: τ ααοά 

ἴδει ΑἸδουτὶ δηϊπηδήνονε αὐ ΕΠ οσ ον. δι ν. προΐκτης. 

11) κι τ, ὀφρὺς ἀνεσπακότες) ᾿Ανασπᾷν τ, δι ποη οϑβῖὲ: 

οομέγαλενο διρογοίζία, αὐ Οογπανι5 νουτξ; ποὺ ΘΠ ΐη 

Οτδροὶ ἀϊοιΐ συνάγειν τὰς ὀῷρὺς, οδΐαθπο ᾿ταΐξονη ΘΟΓΊΙΠῚ-- 

416, 411 ουναιη γιάθμῖ, 564 ἀναστᾷν τὰς ὀφρῦς τάθπι οϑὺ 

αἴψαρ αἴρειν, ἀνατείνειν, ἀνάγειν τὰς ὀφρῦς εἰ ἀϊοϊίαν. ἀδ Ρ81- 

Ἰοβορθ, «4 ΒΡ σοι τα β αποδηΐοβ αἴψαιο αἰτο ]Ποπἕο5. δά 

Τροπΐθαι, αὐ σγάνομλ σαί ἢηφαιξ, Ῥαβδῖπι (ἰΘϑοῦΊΡτ- 

ἴῃΓ, 

12) ἐξ ἁπλῶν) Ῥτο ἁπλῶν Ἰοσὶ σνυἱὲ Π οΙ5Κ. : ἀδήλων. 

ϑαπθ ῥυΐπιο δὐἰβροοῖι 11 ργοβαϊητβ: ἡπὶα ἀδηλι ΠΙΆ ΧΊΘ 

γοβρομπάοε γουθὶβ: φανερᾶς οἱ εὐκαταλήπτους, 4πᾶς ῥνδδοοδιηίΐ. 

51 Τὰ 6 ρομ 1π|ι5. μά π}}].0ὺ σΟμβεμβιιη ὙΟΥΡΟΥμΙ 1ΠΒΡΊΟΪα-- 

πλτϑ: ΠαῸΙάο ραίοθι:, {Ππ4: ἀἐδήλων, ποι ποὺ ποὸμ π6- 

ΘΟΒΒαΣ ΠΣ 6586. 864 δἴϊᾶπι ἱπορίαμι. (Ομπΐχα 51 ὁπλῶν, αὖ 

ΟΠλ65. ΠΙΡΕῚ οἱ Βουρί] οἵ ἸΡΥΌ581 Ππαροπὲ, Ἰοσιίαν, αἷς 

49 1ἴὰ ΘΧΡ]Ισαίαχ: ἐα δὲπυρίἑοϊδιεδ σοῦμ5 μεΐ ροίδιιβ Ζτπέ-- 

αἰἰοαἑἑογυζότδ., ἃ. ὁ. εν ἐμοϊοαίοπεδιεθ πὸ ἀεπέριαέα 210: 

νοίμίἐθ: ΟἾΛΏ15 Ὀναποδοοσο ΕἸΠιοι 55. τ νιζοΐαχ, 

Οαρ. 1. 

1) ἐἔνυπν. κ᾿ ὀνείρων δ.) Οοάοχ Β : ἐνυπνίου καὶ ὀνείρου δ᾽. 

6004 [Ογία886. πιο] 18. ΝΌΜΙΘΥ8. ΟΠΪπΠῚ ΒΙΠΘΊ78}15. ᾿ΘΡῚ [ΩΣ 

οἰΐαμπι ἴπ Ργδοίαιϊοπο ΡΥ 1Ὑ., ἈΡῚ μππὸ Ἰοοιι τοβρῖ- 

οἷὐ Αχγιοιηάογαβ. 

Ο 
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»" 

2) ἄκ, καὶ ὥςπ. -ταο ἀπ᾿ ἀρχῆς) ΠΙᾺ καὶ ἀπίο ὥεπερ 

Ῥοβαὶ 6 Οὐάϊος Β, οἱ γτο: ὠπαρχῆς, ἀπο ΠΡῚῚ μαβοραπῖ,. 

αἰνὶδε 50}}051: ἀπ᾿ ἀρχῆς, εὖ οἱ Ποῖθκ. 1 ἃπποίαντί. 

5) ὑπ’ αὐτῶν --- ἄρξ.) Ῥτο ὑπ᾿ αὐτῶν ΘΟΥΤΟΣῚ ΟΠῺΣ 

Ἠεἰβκίο: ἀτ᾽ αὐτῶν, Ῥγορίον γευρπηι: ἄρξασθαι,, 

ἃ) τῷ μὲν ττα τῶν μελλόντων) 1 πἰλασιο δ οπο δὲ 

ιν αἰτοάιο νά. ἀεδιάθγαίαν. ἀΡΕΙΟπ]τπι8: τῶν», δηΐο μελλόν- 

των. Οοὔοχ Β ἰαπθὰ μπαροῖ ροβὲ τῷ οἱ ἀμί μὲν αγέϊοι- 

7π|η: τὸν) 4110}] ψλΐαν 11: τῶν, οἱ ἰΥϑηΒΡΟϑα1 ἀπΐε: μελ- 

λόντων, τι τποἰτπ|8 Τοβρομπάθαϊ νου θ15, ἥπᾶθ βἰδίη βεαππη- 

αν: τῶν ὄντων. ᾿ 

5) οὕτως, ὡς, ποῖα --- ΠΙᾺ: ὡς, «τοά, φπππὶ οὕτως 

φυοόχῖπο ἀμπϊοοθίογοί, {ἀο116 Θχοιάοσο ροΐατ, ΤΏ5ΘΥῚ, 1ἴα, 

τι οὐὐὐπὶ ἀἰν11ν15;: προφανατάσσειν Εἰ ἀποτελεῖν), ΟΟΠΒΙΣ [ΠῚ - 

εἰ ροϑί ψυχῇ σομηηια 51|81}1. Ῥόδος οὰπ 580} ]ρΡί 81 

«οπίοκχἕτ5. νΟΥ ΟΣ). 

6) γενομένην) ΟΟΟΥ̓ΠΑΥ ΠΙ8. ΟΡ: οὗ γαοίαηυ οὔίιγαξῖο-- 

γι. Ἐοεοίο. Νά βομίθηα [}αρ] α΄, τὐ θ φοίῖο ΟΡ αΓα1:-- 

Αἱ οοσιίοῖθν ἴαμπι ΡΥ οοΐα ἔπη, {πη τὰ, ἀθ ἀπὸ [πὸ 

ΒΟΙΊΠΟ οδί, ΠΟΥῚ 8016 :. ϑοι]!οοῖ Τπ!θοίαθ 8οῖῖ ρον Γθοΐας 

βοϊϊοηὶβ οδὶ ὃ παρατατικός, γεν ΐθοϊεο δουιβίτι8. ΟἾᾶγο Ῥτο 

“γινομένην ΒΟΥ ΊΡ51 : γενομένην» τιῖ οἵ ἬΙ5Κ. 14π|Ὶ ψο]τ, 

7) ἃ δὲ ἴδια τῆς ψυχῆς.) 81. πίνασιο οα 0 οἱ Οοά, 

'Α: Οοα. Β. οχμῖροῦ: ἃ δὲ καὶ ψυχῆς. Νοπ μπιᾶ]ϊο. ΨοΡΙΙ 

υϊάθηι (ον παν]τι5: αὐέαβ ον ογῖδ ργοργίαβ 6896 αβεοίῖο-- 

για, αἰΐα5 απίπαθ ργοργέαβ, αἰδβ τεΐγ ϑζι:6 ΘΟΥΤ)47165., 

ἰδιπαπᾶμι [ΟΡ 5860: ἃ μὲν ἴδια σώματος, ἁ δὲ ἴδια ψυχῆς, ἃ 

δὲ κοινὰ σώματι καὶ ψυχῇ, ἀτιᾶ6 Ῥοδίγοιμα νεῦρα ἀ66586. Ργο- 

Ῥίον θα, ἡτιὰ0 βθααιμν, οἱ. Π οἰδκ. ἀπποίαντ. 856ὰ πἰ- 

Ἴ11 οδὲ οτι58546., οὐ 1116 νεῦρα Ἔχ οι 15856 νἹἀδαμίμν, πιοάο 

εαπὶ οἄϊοο Β βουιραίαν: ὥ δὲ καὶ ψυχῆς, τιΐ Ῥαγίιοαϊα καὶ 

δηΐθ ψυχῆς τοβροπάοας νοο. μόνου, εἰ ΟἸμπΐπο μάᾶθο γϑῦθα 

τὰ ΘΧΡΙ]Ιοοπίασ : αὐέα8 οἰζαην «πηαθ, ϑδοίζοθέ χιραξθηις 

οεα οσοριίαίιν εἴ δοία εἰ τμποίώ οἵεν ΘΟ ΡΟΤῈ. 
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| 8) αὖ τὸ κύρ.) Τα τὸ αἴ κύρισν ΟΙἸΟΙ ΟΠ. νἱ-- 

ἄοιϊι, αποά Οναροὶ,, τἰῦὶ δὐἀϊοοιίνινα, δι διδηινο Ροϑβί- 

Ρομῖταν, αὐτου αν Οὐ ἴον δοϊοηΐ, 

᾿ 9) ἄγων εἰς ἔπ.) (ὐὑι Οἀβαιθοπο, ΠΊσαὶο δ ἘΠ οἱ9-- 

Εἰο βουίῖρϑὶ: ἄγων ΡῇῸ: ἀεὶ ὧν, ἀποΐ δΐοα, Ἰορσοθαῖτι, 

παι τα. επὶπὶ [άοοθι5. (ο ἈΠιοον Π]πὰ ἀεὶ ἀοἰοπ 1: 

πΡΟΣ πα τ ἰάθη Πὶς νἱάοίαν. ο550 ῬΥΟΡΙΟΡ νόῦρα:. ἐνύς 

πνιόν τὲ οἱ καὶ μεϑ᾽ ὕπνον, 1. 6. δ ζῆι 8071: 0 οἰ ροϑδέ δοηι- 

πτη. Ἀρσοοάϊι, ααοά ἃ Οὐάϊος Β ἀεὶ αὐοϑὲ; ἰδάιιθ. ΡγῸ 

γεὴὶ ὧν παρεῖ: τῶν. ΙΔ] ἀθ ΤΠ ΠοοΣ απίομι Νοΐαμη δα πο-- 

Ἰἔστιπλ Ἰοοταν ἱπίοσγαμι ππιὸ ΠΟ δ δου 6. ΟῚ} ῬΟΒΒΙΠΠ, 

Ἃ Οἱϊο Πανθηΐθηδὶ οἂρ. 14. παθο βου ιρομί 5: Ζιγιεοιεία-: 

νογαξ ὧν Ορα, 5. Οὐαδαιῦ,: ὃ δὲ ὄνειρος ἐνύπνιόν τε ὧν ἔνερ- 

γεῖ ἄγων εἷς ἐπίστασιν εἰς. Μείψιιο, βεφιίέζει" ἔὐέραζέίια, ἤηϊλὲ 

οι τἱώρίν. «(σὲ εἰ αἰὐδοτέμιῖπθ ἔ7ε{6} ὄνειρος οἰ ἐνύπνιον, 

ιχοραξ.: ἐπεὶ δνειθσα; ἔργον ὑπνούντων, ἀλλ᾽ ἢ ἐφ᾽ ὅσον --- ἀφα- 

ἔξεται, Οὐπίγα απέεηι,, ὄνειρος ἐνυπνιόν τε ὧν εἰο. ζει ἀεὶ 

το ολέαγὶ ἐέαψιθ πον αἰοδεί, φιέα ορροδίέϊο δὲς γοφιι γε. 

δὲ οεἰδοαίο «αἰφιίίοδοενθ ποἰβ, δὲ γοροίζέιπν ἐδέμαί ὧν ἐδ 

γΠ οπὐϊέ, ἰοροπάμην διιδρίοον: ὁ δὲ ὄνειρος ἐνύπνιον ϑεῶν ἐνερ- 

Νεὶ εἰο. ἔν ϑεῶν, οἵην ταοπὺ ρῥγογϑδιι8 δέ δοημέβ, ζώΟγαγὲξ 

νἱεῖο, Ζιαοϊ(ίέπιο παβοὶ ροιιεῖ556 τε ὧν φιίίδοί υἱαρέ: ἘἜν- 

ὕπνιον ογἱέτι7 δα ὑγσμία ομρἑωϊέαίο, τοί τιϊηεῖο ἐζηχο7δ, τὴ 

ταίϊοίαίο,, απ εἰδὲ ἐπορία,, δὲ πιξλὶέ δἐοπζοαί, δα οιεῆς 

Ἰοηο ἤέμμοην παῦε, ὄνειρος Ψ6)Ὸ μοδέ ϑδογμητην τὴπν δέαην 

σϑεγέ, τὲ αἰῤδέληιφιεϊε ἐρδὸ 1.1. ὅ. (δον. 4.) ἐπ Ῥγαεζαξι 

Ἑνύπνιον ἠέαφψια ον παΐιγαἰδιι5 ἐἰὲ5 οαιεϑοῖθ ΟΥ̓ έΘ1.5. τοῖν 

γκέγγ, δοηῖπο ζέον λαῦοί. ὕὔονειρος ατιέεην ἐνύπνιον ϑεῶν ἔνερ- 

»εἶ ἀεί. Μὲ 9σαπὸ αἰῥὲ οἰδαην πιοπυογαΐ ϑομηία τὰ περὶ μη- 

εὐὸς Φροντίσουσιν ἐφιστάμενα καὶ προαγορεύοντά τι τῶν ἐσομένων 

ἰγαϑῶν ἢ κακῶν, φιίαθ ϑεόπεμπτα νοραΐ 7..ὄ 7. ὁ. γ. μέδ ἄοο 

θ00 Φε86 εἰμοιριίι εἰς ἐπίστασιν προαγορεύσεως τῶν μελλόντων. 

γυδί στ ἐδὲ οοπέεοίγα Π)οοέ. εἰ “πο. ΑιΙποορτὶ ἐδ ἐοίο 

θα ἔοοο, φιαπν 1 ἰδὲ ἐπίεσταπεη οαλέδορθ ἀὠεῦθο. Ζ7έα ἐζζίε: 

ΘΔ 
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οοἱϑὴο δΥρῸ γε ηῸ. Τιερὶ μὲν εὖν ἐνυπνίαν τοσαῦτα εἰρήσϑω, 

δὲ ὄνομα οὐ κύριον, οὐχὶ οἱ ὑπνοῦντες τὸ αὐτὸ δρῶσι πάντες. ὅν 

ὄνειρος --- τεϑέντος ἀπ᾿ ἀρχῆς παρὰ τὸ κι τι ἃ. ΕἾ ἰία νορϑδὲ 

γυθν ἰδ πεπύαην ρεέο: ,,126. ἐπδοιηγι δ ἐὐρὸ ἐαζία φτὶ 

εἶεπν εἰϊοία δπίο,. Ιοπ θῖν απέοην (5οῖ}. ἐνυπνίσῳ Τιοτι 

ῬγΟΡ» μη, ποῆτθ. αογηνζοηέες ἐκίεηυ τ᾽ϊύοιέ ΟἸπ6 8. δέψιι 

«ἴογνυ δον πέδον (ὄνειρος ἐπ 5ρεοῖθ ἀἰοίμ)}.)} οὔ τεϑ εἰογηυξενϑέζιοηι 

(δοϊέ, τεϊάίετν 68.) Ῥγογεείο (ἰοφιίζι)"' ααίμπεο εἶδ ἐνναν! 

μὲ ρμαίοὲ δ᾽ 867. ὃ δὲ ὄνειρος) {η φιεαπέμεην αιάεπι ὧὴ 

ΒΟΛΙΤΙ 7 ἐδ, (ἔπε δορί οομί τέ) οἤίοι ὁδί. (ἀμί πε 

δὲ ρερορίομο, ᾿γοΐδοίο ψεοιδῴμθ εἰογτξειέ 67 δοίη Με 

δέ.) ϑομγιο ΦΟ7Ὸ οδϑϑαϊίθ εἰἐδδίραΐμν. δο)ηίμη ΡΤ 

(ἴνειρος εἰϊοέτεγι..) οἐΐαπν ἐηιδογησίην Θα ϑέεγιδ, (“πα 

“ιροψιιθ ἐπ 501710 Οογιέζο 1) δθη ρ67) οὔοας 65. (ϑοξί. εἰϊα 

Ῥοδέ 801111114}1}) ἐοπείοη ἀεὶ απ παρ ογδίογοπ ργαεαϊοί 0} 

ιεπρογιηι. οἱ ροδέ δογππεην οὐοαοος αοαμεοει5. ορογαί 

7165., αἰ οιἐδοίαιύίη ἀοπθ αἰψιθ ὠϑταπάαπν ΩΠ ΠΗ 

οαίο δέ. ργορίου ἤάθὸ οἱ μόμυπθ εἰ μοδέίο ἐπ ἐπέξίο 

οἰο. 5 μα τελὲ τἰαεπίτ" οπιπῖα ρίαπα,, οἱ ορίέϊηιθ ὁ 

δοορίση, ““γονιάονἑ, ψιὶ εἰ) ορειέλανν ἐνύπνια ἐπίον δέ ὧν 

ρους ἐπιοη δία) 6 τοίοδαΐ, ἐοπείεπέία. ΖΦ οΡίο" φιεοψη6 ' 
3 ἘΝ γύν » Δ, .ὦ τ ΄ 

ΟΟΥ̓ΥΟΟΐΙΟ, ψμαθ ἐκη άπ), ἂν μὰ οὐ, ἥ τπ ἡ πρΐαξ εὐ τος 

πὸ ὧδ ἰοθο ὧν αἰμώπ ἐγαπεζορί. γεεμην δὲ ἐθρέζδγιν 86 

545 ρέαπο γοφιδθῦο τείοίειγ. δὲ πιπεέαίξο ἀοοοη τι 7ας 

ἐδ, τι ἀλλ ἡ οἰρηζποαγεπέ ργο͵οοέο, ὁπ ην 6 Τ᾽ 

μέ ιε6, φησαην τἰρέμέοιι (οι ἐγ ο ει δαΐ5. “τιῖ οἷ ρα; 

ἐἐοιέϊα (ὐγιοοῖα οοοριγιί. δι ὀπιοπαἑϊοιε τῶν ἀπ᾽ ἀφχ 

δοομέμδ διιὴν ἤὐρ αἰέν, ον Ὲ οί δθηδν ἐέω ἐτιεελιέε. “ἐι 

ἐ ὑτνιόν τε ρθη" οἰΐα την ἐπι 5.0 Ὧι 1 τι την 17 ϑ:27ν Γϑοίθ 86 ἦκ 

δεγ6 ρμιέοσι, Ζτμεπν Οναφοαθ ἐζηϑιιαθ τέϑῖι5. ρεγταΐ, ρα] 

ἐϊομέαηε τὲ ἄοο ᾿ποαρ ρογυὴ, ψίέο 76) 8. οονΡεγεῖέ ΟἿ4))} 74 

2) γε δν ᾧ τ 6. “ιώ. Οι, 4. 12ωξὸν. αα Δῖον. 4122. 2. 

ο΄. ἔρον. ρ. ὅσο. φιαηιρς ἐοοιεν ψξ ρέχηε δεισυ ἦι 

Φοχυροτιέαξ γι0.. «ἀμ ο απ. ομιέεγῖην καὶ εοείοην μέαϊδ 561 
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ροπιὲ αοοεπὲ Ψ᾽19:6γ.. δὲ Ἰοραν.. ϑοιηδις ἰοοὶ ραάγμην οἰἐ εν έ 

ἰχὸ δὼ αὸ δὲ δογίρέωμπι οδϑθέ: ἐνύπνιόν περ το ἐνύπνιόν γε. 

{πὶ μάλιστά γε αρμαὶ «Ἧμοί. ρ». 55. εα, Ζἰλφαίι.. Θμαγο δ 

86 ογδών, “ιὲ οϑίογ ον θην ἐπιοιἰαἰζογεθην 1101} ἔπη Γ}Ὸ-- 

αγοί. (Ορίογιην ὄνειρον γοοίο ἐαπηιαην ἐνύπνιον οσον δὲ εἷἰο-- 

Εν ἜπηλνεΣ. Οὔὐγδ58.,.ξ. ἀ98...τ-.-Ξ Θεός μοι ἐνυπνιον ἦλϑεν 

ἤνειρος. Ταπάρην πιεαίομιι5 ργοορααί αὐϊαία εἰγηιοίορία 

“πὸ ποῦ ἐπῴιίρέμυδ., οοξογοψιεῖσν απαίορέα τιὸ8 γοηυϊέέζξ 

αὐ βὡπρίοα ὄνω.““ ἔζωεο ἐἰέο. 

.19) ἀπ᾿ ἀρχῆς) [τὰ Ἔχμίρθοι Οοά. Β. Ορίμπο. Αμῖοα 

ομΐμλ Ἰοσοραίαν: ἀπ᾽ ἀυχῆς. 

11) καὶ παρὰ) ἘΠαπο ραγιουϊαμι: ἢ, ὁ Οὐάϊοο Β 1π- 

βου. ὸ ἀπρ]τοὶ ομΐη. ΟΥἾσῖσο, ὙΟΘΑΡΆΙ: ὄνειρος, εἰσ 

οαυῖϊαν Αὐτομαϊάογτδ, τὖ ΠΟΙΠ0 ΠΟΙ͂ νἱάοῖ. 

12) τὸ ὃν) Ἠοναμὶ 1ι. ν. ἴῃ οἰ ἢ 115 ΠΡῚ 15. ΝΟ 

Ῥοπιυιίτητσθ ἴῈ. σΟμΟΧ τ, 1τὰ δπΐπι ρ]6πθ αἰονίτ: ποὺ ἀδ- 

τἰναΐαπι ἵπ ἘπιδίΆτ ἢ Οοπηποηῖ, δα Τοπιον. Π, 1, γ.: 

οἱ δὲ τοιοῦτοι κυρίως εἶχον τὴν τοῦ ὀνείρου κλῆσιν. ὡς τὸ ὃν, ἥτοι 

τὸ ἀληθὲς εἴροντες, καὶ λέγοντες. Διὸ καὶ ὀμφ ὁ τοιοῦτος ὄνει- 

ρος ἐλέγετο, διὰ τὸ τὸ ὃν Φαίνειν. οἵ. οἱ Ῥμοιίιι5. ΔΙγγιοῦ. Ρ. 

1596. σα. ΕΟ 5 Βε]. 

12) εἴρω.) Ἡι. Θδ ΧΙ 6. 

14) ἀνώγοι) 1101. (λα. ΧΥ ΤΙ: γὺ 

σὰρ. 1]. 

1) ἀπώλετο) Ἄοτα Ἰιᾶθο βου! ρέθνα ΠυπιαΓν διιοΐογιία-- 

16 (οάϊοῖὶς Α. Δηΐεα ομΐαν Ἰοροβαίιν ἐπώλετρ. 

2}: “χα ξἕωϑεν) ΠΙυἀ καὶ ἄς Ἰοοὸ αηΐθ παφρακαταϑήκην 

Ἶπιο τοϊσαχὶ απἰὸ ἕωδεν. Ῥοβίμ!αϊ 14 σομτοχίθβ νου ΒΟΥ ΠΙ. 

5) ἄλλα) Τῃᾳ Οοά. Β. ἄδοβι. ἄλλα, δά οαἄοτα γνεσρᾶ 

ἴπ ποβίσο οαριϊθ ᾿πῖγα τίθνια. ἰοβαμίτι : καὶ πολλὰ ἄλλα 

ὅζα τοιαῦτα. ϑ᾿μΑ  ΠΔιατι5. Ἰοοιι5. ἀρ. Μαγοιθῃ ο. ΝΠ. ν. δε: 



διῷ ἘΒΙΕΒΕΙΙ ΝΟΤᾺΞΝ 

Υ Εἰ 
καὶ ἄλλὰ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ----, ἘΠ Νοκίοῦῃ ἴ,. Ἵν. οἱ 

σ Πὲ , Ψ 

ὥ.: καὶ ὁσὰ ἀλλὰ τοῦτοις ὕμοια, 

4) αὕτως, ὡς ὁρῶνται, καὶ ἀποβ.) Ῥγο οὕτως ΟἸΙΠ} Βοἰβ-, 

ΚΙὸ βουῖρβὶ: οὕτως, εἷς, ἀπάρτι σοοῖρη8. [τὰ Ομ οἱ. 1π- 

ἴνα Τ,. 1. ο.. “.: πῇ μὲν οὕτως ἀποβαίνει, ὡς ϑεωρεῖται, οἷο. 

5) ἔτυμον) 5΄1΄0 Ἰοσοπάιι οδΐ, ΠῸΠ ἕτοιμον, πὲ ἀπίοδ, 

πῃ ΠΡΥῚ5. βου ρίπι ιν ογαΐ. 

6) οὐ δ ἥντινα οὖν) 51. ἴπ οί, ΒΊσαΠ1, ΑἸάυ8᾽ 
Γ ἘΤ 

οὐδ᾽ ἥντινα οὐ, ἀτιοηὶ ΒΟΉ τα 115. 5111]. 

7) ἡγουμένη) Απΐθα. Ἰεσοθαΐῃγ : ἡγουμένης. Τὰσρ στη 

ἬΘΙΒΚΙΟ δου ρ5ὶ σαϑ ΠΟΙΒΙ Πα Πα1; παι ἀἀ ψυχὴ τοίου ἔτι, 

δ) νοήματι, ὡς) ῬΤΊῸ νοηματικῶς, τιῖ αηἴοα ΟΥΑΙ, ΟὨΠ 

Οαβαιθοπο, Εἰ σαίίο οἱ δ δι κῖο ΟΟΥΡΟΧῚ νοήματι, ὡς; ααοά 

εἰ Οοα. Β ἢυιπαϊ. 

9) φάνταδμα) Ἰία Ῥγο φάσμα 4041 εχ Οοάϊέο Β. Π- 

Τκἃ δηΐτη νοοαρυ]ι. Παρ οι οοάθπι Ρ] απ δ᾽ δ ηἹΠ]οάίαι οἰϊᾶμι 

ϑυποϑίτα 10. ἀ6 Τπβοιμη18; αἷΐ οπίηι: εἰσὶ γὰρ διάφορα τὰ 

παρ τοῖς παλαιοῖς τεϑειμένα τοῖς καϑ᾿ ὕπνους φαινομένοις. Πέντε 

γὰρ φασὶ τούτων εἶναι τὰ εἴδη: ὧν τὸ μὲν ὀνομάφουσιν ἐνύπνιον; 

τὸ δὲ, φάντασμα, τὸ δὲ, χρηματισμόν; τὸ δὲ, ὅραμα; τὸ δὲν 

ὄνειδον. ΛΑἀ αἀτομι Ἰοοι νἦο ΝΙΟΘΘΡΊΊΟΣΙ ὅ0Π0], 856α οἱ 

4111, αἱ Ἡ!ρρΡοογαΐοβ οἱ Λυιβίοίθϊοθ, αἰογαπο 46 Τπ5οπὴ- 

115, οἱ Μδούόθῖιβ τὰ δομη. 850. 1,.. Τ᾿ ο, ὅ., οααρῃ νἱ 

φάντασμα τι5Ὲ1 03}, 10 φάσμα. 

10) τούτοι) ΑΡοδί ᾳ Οοάίοα Β. Ποοίο; ἡππηὶ πὶ 60-- 

ἄοῃηῃ (ὐὐἤϊοθ ᾧγε ὕγὸ ὅσα απίοοοειοί. Νάμι ἃ]οααπ 

νοῦρο: ὦγε, 116 }1π8 φϑορομογοῖ : τοῦτον. 

11) πέντε εἶναι) 1 δα. ΠΊσαῖῖ, {Ππ|4 πέντε ἀπο εἶναε 

ΟἸ 5811 ΟΥαΐ; ΟἸΠΠΠῚ ῬΥΔΟΙΟΥ πἰγπιπηατα (ΟΟὐ]σοῖα. εἰϊα 

ΑἸάπ5 τὰ Παροαΐ. 

12) εἶπον) ἴα Ἔχ εροὶ Οοα. θ, “ποπὶ Δ ]ΟΧ 5 511Π|: 

εἶπον ΟὨΐη. ΡΠ Ϊπ5. ΒΟΥ θ᾽ αρὸ' ΡΡορίονυ. ρυβοσοάθηβ ὁρίξονταις 

α4α8μη} εὔτομεν,) ἀπο αηΐοα ογαὶ. 
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15) ἑαυτὸν ὑπολ) ΠΙια ἑαυτὸν ὁ (οά, ΒΒ. ἴπ ἰοχίι 

Ροϑβεῖ; ΟΡΡομείαν 611} ψΌΥΡο, απο ρΡάμ]}ὸ ροϑὶ ΒΟΘΆΙ : 

ἄλλον, 

1464) ἤδη δὲ πολλῶν --- ἀποβάντων) Τίαᾳ οΧ]Ιροεὶ Οὐδ: 

Β; ταπίτπιι ἴῃ οο ἀϊδοοράϊξ, απο νου )α καὶ εἰς τοὺς πατέ- 

φας ἀδβιιηΐ, ατιᾶὰθ ΠῸ5. 11 ἰοχίπ πη) ΤΘΟΘΡΙΠΙ5. ῬΥΟΡΊΟΙ Οᾶ, 

ατιᾶ8 βϑαιπιίῃν,, οἱ αιοά (ὐΥπαντι5. νεγίοπάο ὄχργθϑϑι: 

Ῥαένεδιι5. [ἄδην (ον πάν ι5. νου: ΝΌνΣ οηέτν τπτεέα (86. 

5ΟΠΠ18) οἷς... Ρουθ ἂς δὶ Ργὸ ἤδη δουιρίτμ δϑϑοῖ: οἷς 

δὰ νοὶ ἤδειν, «τιοὰ εἰ ἸοΙ5Κ. βιιβριοαίτια. οδί. Αἱ δουτο- 

οἴϊοιθ αὸ πο δδοΐ ποβίθυ ἰοοῖι διιοϊουιαίο ΟΟαἸοῖ5 Βὶ 

οουτϑοῖμ8. Απῖθα ομΐπι 510 Ἰοσοθαίαν: ἤδη δὲ πολλοὺς καὶ 

εἰς τοὺς παῖδας ἀποβαίνοντας. 

15) σημαῖνον) 510 οτπὶ (σα. ΒΒ βου θοπάτπμ εβὲ ΡΓῸ 

σημαίνει, ἀπο ΠΡΡῚ Παροθαμπ. Νάηι σημαῖνον δ( ργαθοο- 

ἄδηβ ἔστε τ εἰοσοπάτπι οϑί. 910 Ῥάᾶμ110 ροβί: -- ἐστε καὶ 

τὸ δοκεῖν -το παρέχον ----. οἱ Ῥοβί: Ἔστι καὶ τὸ φίλους δρᾷν -το 

ποιοῦν ---’. 

16) εἴποι τὶς ἄν, Οὔτε τοὺς ---Ἴ Ῥ͵Ο ὦ νερὸ σοᾷ. Β: 

ἂν; ἀποά Ἰοσοπάτη 6556 ἰδὰπ| Π ΟΙδκίι5 νι 8δὸ. Θομπβίσι- 

ομάπιηι οτπὶ εἴποι, Τίϑηιιο Ῥιυποίμπι, απο δουιρίτπι ογαΐ 

Ροβὲ τὺς, ΡῬοϑΐ ροβί ἄν. Ῥυδοίοτοα, 4πο 1ἱάομυ Οοά. Ὁ 

Ἠαρεὶ: οὔτ᾽ αὐτοὺς, ργαθίθυυϊ πο ροξοϑὲ Ἰθοίίοηὶ σνυΐσα-- 

ἕαο: οὔτε τοὺς, 4π8 νοῦθαὰ οὔτε τοὺς ἄλλοτρίους τΤοβρομάοσμξ 

ψεΥΡΙ5, αιιαὰθ ῬΥδοοοδϑοσυπηΐ: οὔτε τοὺς ἰδίους, 

17) Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ---- τοῦτογε, ἀλλὰ --- ῬαΡ ΟΠ] ΠῚ 

γὲ ἀοάϊε Οοα. Β. Ιάφη Οὐοή. οὐ μαρεῖ ργὸ φοβίθυϊουο 

οὐδὲ, απο ἰδηιθη τοίϊπτι. Νϑηιν Ὅ]απο οαάοη! [ὉΥπλα]α 

Ἰησοῖ τιν οἱ ἱπίγα ᾿ἰουπ 1π Ῥυδοίαϊ. ΓΕ γῚ [Υ.: οὐδὲ γὰρ 

οὐδὲ --- τἄάγε ----, ἀλλ᾽ ---. ε ὐμ 

18) μητέρι ---- γυναικὶ) [ΐὰ ΘΟΥΤΟΧῚ ῬΓΟΡΐοΟΥ τ ΥΡιμα 

ἐοικέναι. Ανΐδα οι ὈΟΥΡΟΓ8π) Ἰοσαθδίιν οὐδὰ «πᾶγΐο: 

μητέρα --ττο γυναῖκα --α. (ὐδίογιιπι οὐπὶ ποβίγο ἴοοο οοηΐδ- 

τοιία δππὶ σομα οαρ. 78. Ἔστι γὰρ καὶ γυνὴ), ἥἧἥτοι τέχνῃ 
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τοῦ ἰδόντος, ἢ πραγματεία, ἀφ᾽ ἧς τὰς ἡδονὰς πορεύεται, ἢ οὗ 

προίσταται καὶ ἄρχει, ὡς καὶ τῆς γυναικός. : 

19) Ἔστι) ΤΥ ἔστε, τἷὖῦὶ τα δα... δἰ τπ τἰγαητιθ 

βαἀμπομθ βου ρίιμ οδὶ, ὃχ Οοά. Β ἀδάϊημβ. ἼΕστι: πᾶτῃ 

Δ οα σα. αποα βοατ αν σόιοῦν ἢῸΠ ΠᾶΡοτοῖ νεῦρπμ, 4πὸ-- 

ΟἿ ΟΟΙΠδΐΤ Ροβδοῖ. (ὐπιπηρις αππάίομι ἄορ Οοά. Β 

ΜΠῸ4 ἐστι στ Ργοκίμηο ἐδιαίτατον, ατὶ ῬΤΌΡΓΙΟ ἥδιον (51α 

πη παροὺ διϑ. ὑρὸ ἰδιαίτατον), οὐ μαι] Ῥοϑί ῬΥῸ ποιοῦν 

ἄαὶ παρέχει. ϑεὰ ἰϊσ, αἰ 1π ποϑίσα οὐϊοπθ Ἰοσιίαν, 

ΚΑΤ ΘΙ ΟΥΉΠ) ΒΟΡΊΡ51558. οχιϑι ππαῖτι8. (ΟὐΟΥο ἐστε ΟΣ 

ἰδιαίτατον τι σΟΠΙΠΙΠσηἑ 17, ΟΡτι5. πὸ οϑΐ; «πὰ Οτδοοὶ 

ψΟΥθα. δαθδίαπεινα ρυδοϑου ἢ δθὸρο οἷἠἰτίαπῖ. ΠῚ βαρὼ 

γάρ; τοῦτο εἰκός δυνατὸν, οἱ αἰ... Ἐστὶ δ «οδἰἀοταίαν. 

20) ᾿Αλλὰ καὶ τὰ μὲν) ΠΙιιά καὶ, «πιο ἀπίο ὡς ἐπὶ τὸ 

πολὺ Ἰεσοραίαν, {πὸ ἀπΐθ τὰ μὲν τοίγαχὶ, δϑϑϑηΐεπ. (0- 

ἀτοι Β΄, 4πἰ ἴδμεπ οί. ἰπιπὺ Ἰοσμ 114 ἤαβρεῖ: ᾿Αλλὰ 

καὶ τὰ μὲν πρῶτα ὡς οἱ παλαιοὶ περὶ τούτων διέλαβον, ὡς ἐπὶ τῷ 

σολὺ οὕτως ἔχει. 

21) τῶν μὲν ἰδίων) ῬΡΑΤ ΤΙΟ] 1 μὲν ᾿πδουαϊ ὁ (α. Β. 

Ἐ ορομπίοι δηΐμν 1π|γὰ νοΥθ]5: Τῶν δὲ ἄλλων, Ῥογτὸ «ποά 

Ῥάμ]1ο ροϑὲ βοαιιίασ: διατείνη (510. Θηΐπὶ παρε θδὶ ΠΡ 11), 1 

διατείνει τὐὐπΐαν!. 

22) ταῦτα μόνοις τ, ὃφ.) Ἰ)δοεῖ μόνοις ἴπ Οοα, Α. εἴ 

ἴπ πίγαφπο οὐ οπο. Ἐκ Ονά. Β 1ὰ ρμοϑὰὶϊ 1ῃ οοπίοχία 

ῬγορίοΡ νοῦ, 4πᾶο Ῥγδοοθάπῃηϊ. 

45) ἐμεῖν, ϑακεύειν) Τοῦ Πᾶ60 νοῦρα Παροραπὶ ἘΠΕ, 

οἱ (οά. Δ: καϑίξειν εἰς χρείας, ἀποά ἰδιποη Ἰάθμ 515}1Π-- 

οαἹ, ἂρ ϑακεύειν. Τίασιιθ. ἃ] θυ ΡΓῸ σ]οββομηαΐο, απο 

ἴῃ ἰθχίαμι ᾿ΡΡΟΡΒΟΤαΙ,, ἀοϊοπάπηι ἐσα, οἱ αἰπἀομῖ ῬΥΊΤ5: 

Ἀωαϑίζειν εἰς χρείας, «το ἃ Οὐάϊοο Ὁ αοϑί, Νδμῃ ῬΤΟ’ 

σμινϑακεύειν, αποὶ 5. παροῖ, αἰνῖδο Ἰοσοπάμιηι 6856. ἃ6 

οἷς τεπιαπύιη: ἐμεῖν, ϑακεύειν, πϑηιὸ πο} νίάοι, (ὐοίοστμι 

51 4π|5 46 Ἰιὰρ νΟΥΡῚ ϑακεύειν. μοϊοδίαϊΘ, οἴσατα βοῖλο ψοΠ: 

ψιάογο ἰοῦ 15. δά}. δα ἹΠοορ ἢν. ΟΠαν. ο. τῷ,., Τοῦρ. 
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δα Τιοη σι. ἀθ 5.0]. ὅ'δοῖ, 45. οἰπιβάθηατο οι. Π πιο ἄσε!, 

ἢ δά, ΨΟ]. 11. Ῥ. 1Π΄.-. »ν. ὅγδ., αἰᾳ. Αμπίοηϊὶ ΤΠΥΘΙΔ 

(ὐο]]αίϊοι. Τ 69. ΑἸδποηΐοηδ. οἵ ἘΠ ομδη. πὶ Ὄτομπον. ΤΠ68. 

ϑπι ΟΡ οἷ. εἰ ρε δγηὅ. [ 

24) ἐσθηματά τε) Τα οἴιπὶ ἘΠ οἰβιτίο βου ρϑὶ ὕτὸ ἐσϑῆ- 
τά τε, 

25) κεφαλὴ εἰς πατέρα) ΨΙ(ο Τηάίο. 5. ν. κεφαλή, 

26) πατέρα) 1ὰ ποβ8 σουγοχίπηι8. Βαλα οὐαί: μη- 

τέρα. Οομῇ, ἴ,. Τ. σαρ. περὶ χειρῶν. 

27) δημοσίων ἀνδρῶν) 510 ΠαΡοθαπί 1107. ΝΟΘ. οππὶ 

Οὐλδαιθοη 0 ΒΟΥ ΡΒ] Πλτ|8: περὶ δημοσίων ὀνείρων, οΧχοορία ργδο- 

ῬΟΒΠΠΙΟΠΘ. περὶ, 4186 ἃ Π|6 Ἰπϑοχία δὲ ῬΥΌΡίου σοῦρα αἴθ 

δος ατιηΐην : ἔχω λέγειν. 

28) Ἡροπιον, Πιαά. 1|. ν. 8Ω, --- 82. 

29) ὧν τὸν) δῖ. ἀαἱ Οὐ. Ὁ Ῥγὸ υυϊσαΐο: αὐτὸν τὸν. 

ἽΠΙΔ ἂν Ἰι. 1. ποοροδβασπα. νιον. Νοβ: Ζ7 οπ δὲν 

ΘΟηο 16) «“ολᾶο ον Ἴγατιιν οὐ πὰ λίέσ: 80. τὸ τ αἴ θῖν 

τρὸτ πίοπὲέ σἰαπμδοι αα88ὲ «ἰογ" ΕγεάλέἬπας ἐδρθ, βον-- 

εἶογτν εἰαδ5 αἷεν" ἡ γατέην δοζρδέ ἰζισοπαγε τονε εἴα. 

50) ᾿Αλλὼ, φησὶν, ὅτι ---Ἱ ΟΟΥ̓ΠΑΤΙΤ5. ὙΙἀοΐαΥ ]οσίδβ6: 

ἼΑλλοι δὲ Φασὶν, ---, ν61 5αϊίοιθ γθάάινο δοσορίϑ86: “{ὲ 

Δόυτο αἰσμτέ. (οτίο φασὶν ἀρίπι5 νιδοῖν, Ταπο οοπ- 

βἰυπομπο ἰππσα νοῦρα: Φασὶν οἱ αποά βοαηϊην λανθάνοντες. 

(ὐοξοστηη Ῥτὸ αὐτοὺς ρμοϑὶ λανθάνοντες ΤΟγδιΐδη Ραΐοῖ Ὁ] 14π|8 

ΒΟΥΣῚ οπάτιῃ: αὑτοὺς γ61] ἑαυτοὺς. ΑἹ χππέαϊίοπο μ8ὸ. π| 81] 

ΟΡιι5; “τι ἀττικῶς τοοΐο 86. παροαὶ {Ππ| αὐτοὺς, «πιο 

οἴϊαηλ ἰμλτΐαϊ! δαιΐ 1, ,αἴϊηῖ, ατιῖ ΘΟΡΊΖΙν ΟΥΟ δΠ, οἱ 5178 

ῬΤῸ 856 ἐρδιιηι 5Β86Ρ6. ῬΟΒΈΟΥΘ. 

51) οὖς ---- προϑέντες) Δῖοπ, ἴαϊΐ, αἴ, 41 ἄἀθ τ ρΌΡ]1οα 

ΑἸ ἃ βομμαϑϑθηΐ, 14 βαϑῆπθ ἄθατιο πὸ Παρογομί, 8ε4 

ποὶτπι ΟἸΏ θτ15 Ἰἀοογαπί, 0] Ργαθοο 8 σόοοο, ψ6] ργο- 

Ῥοβιΐο τ ζίαοῖο, ἀπὸ 14 σομ πογοίασ. Ὁποῖα πόσο ηὶ ἰ8η- 

δὶς ἢ. 1. ποβίοῦ Αὐίθιηίϊάοτιιβ. Οομΐ, ϑαορίοη. ὕδε5, Οοῖ. 
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Ο. 91. ὉΡῚ ψοῦρθᾶ ᾿ᾶθο 810: (ΟΜ Ἰ6 76 544, ποις 

αἰΐεπᾳ δ 8586 πορέζεδαι. ττατιο (ὑαβαι). 

22) ἧἥττον δῆμος; ἀγαϑοῦ --- πόλει,) (ἀἸοῖ5. Β 50γ1- 

Ῥἔσναμι ΒΕ ΠΠ ΠΡ ραίαπίοβ πᾶοο σου θᾶ ΟἿ 115, 4π|86 81-- 

ἐοοοάπηξ δ᾽ ὅπῶὲ Βοαππη ΠΡ, πητ]ῖὺ ΥΓ1π|8. ΘΟΠΘΘΥΘΓΘ, 

απο ἴἄ, (ποὰ 1. δαϊοπο ΠΊΡΑΙΠΙ οαἀϊπιη οχαΐ: ἥττων. 

ὅμω: ἀγαθοῦ μὲν ἐσομένου κοινοῦ πολλοῖς. Ῥγνδοίογεα πόλει ΡΤο 

σολλοῖς ἀαπΐ οἴϊαιη (ὐά. Α οἱ Α]άυ5. Νά οἴβϑὶ αρυᾶ 

ῬΟΚΕΘΡΙ ΟΣ 6 σόλοι ᾿ΘοῚΤπ7: γπθπάπηι ἰδ Π16 1} ΤΥ̓ΡΟΡΤΑΡΒΙΟΙΙλ 

4. 6586, τιϑη][6δίτπι οϑβί. 

22) μόνον ἀναδέξασϑαι Ἐπὶ ἀπόβασιν.) ϑῖς δϑὲ ἴπ οπιπῖ-- 

θι1ι5 10 015. ρο Πιοιβκίθμι μόνου ργὸ μόνον οἱ ἀπόφασιν ῬΥῸ 

ἀπόβασιν ομπο πα δηΐο. 56 απ 5. 51Π]. 

24) Πανυάσιδε τῷ “Αλικαρνασσε) ϑδ΄᾽ο ΘΟΥΤΙσΟΠππὶ δϑὲ 

ῬΊῸ Πανυσσίδῃ τῷ “Αλικαρνασεῖ, τιὶ αηΐοα Ἰοσοραῖν. (οἴου 

δὲ ἀθ ποὺ βουρίοσο εἴ ἐδ 4}118,. 41 1ῃ Νιοβίγο οἱϊδμίῃγ, 

ΡὈ]άγα 1 νΌμ 108. 11 ἱπάϊο6. ΒοΥΙρΡίΟγ πη. 

(ἀρ. ΠῚ. 

1) Περὶ ---- στοιχείων.) Ηο Ἰομηηηα Οοάϊσοπι Β 56- 

“4ππ|τ|8. ἸΠΒΟΥΡ51 ΡγῸ: Περὶ εἰδῶν ὀνείρων. ΑΥ̓ΤΘΙΙΙΔΟΥΤΙ5 

δα Ποὺ εαρῖϊο ἰοσο πὸ Ἂἰδ ΒΟΙΠΠΙΟΥΤΙΣ ΒΡ ΘΟΙΟΡτΙ5 

ἀϊοογο νοϊῦ; πᾶπὶ ἦθ ΠῚΒ 18πι ῬΤΟΧΙΙΠΟ οαρι6. βοοιπάο 

Ἰοσιυα8 οϑὲ; 5664 46 οΟἸομ θη 5, 4πᾶο δ5δ6Χ σομβ απππππίπγ.. 

Ἐε]οηἦτις. Θ᾽} οὐδὲ ἰηὔρα ἀπ! ψεῦρα: Ὄντων δὴ τούτων 

σῶν ὃξ στοιχείων οἷς., {{{π|π|: ΠερῚ τῶν ἐξ στοιχείων, 4π|ρ0ὸ 

4π|. οἴϊαμν ἀθο5} ἃ Οὐάϊοο ΒΒ; δὸ νεῦρα: ὕοντων δ εἷο.» 

ἃ ΠΌΙΡτι5. ἰοχίτι5. ΠῚ ΠῚ ΠῚ 5 δ ΠΤ ΤΙ ΘαΡΙ 15, 1185, 4πᾶ8 

Ῥγαοοθάπι!, οοπίιητια ΒΟΥ ἀὐἰβουθοηάα οτδηΐ. 

2) οἱ περὶ ταῦτα δεινοὴ)) (ΟΥ̓ ΊΤΙ5 Πᾶθο νευθα 16 νοῦ- 

εἰ Οκὲ οἶνος δοππῖ ἐπίεγρηοίαπείῖξ ἀγέρηπ, ργαφοίρτι 

λαδεπέμν. ΜϊηθιΒ θθπο. Νίιαιλὰ 1,111 ΡΟΠΠΠΟΓΘ5, 4105 

556 6|. ἀΟΡΟΠ115, 11 [15 Θα5Ί 15. περὶ πὰ Πα] 1181} ΡῸῚ ΟἿ 

τούάοτο 18} νι ἀοηίπσ. ΝΌΗ σπΐπ {Πππηΐ; ΨΘΥΙΒΩῚ1 ΟἸΓΟα 
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ΑΙἰαυϊά,, 564: τπὶ αἰΐαιια τα. Οτδθοτβ δαΐθμι βίο: διατρίβειν 

περὶ τὸ κράτιστον τῆς φιλοσοφίας. ϑιμλ τοῦ ποβίσο 1 Ιοσο 

περὶ πη ΡΟΣ οὐγοῶ, βοὦ ῬῸΡ ἐπ τοάδάδμ πη οδέ: μὲ ἐγ 

δὲς (ἀὰ μαὸ αὐ) ργαφολρὲ ᾿αδοιιέμγ. (Οὐοἴθυιην Τὰ δεί- 

νοὺ Οοά. Β Ιιὰθεὶ δεινότατοι. 

5) ὀνόμασι, χρόνῳ δρώμενα.) ἩΠπ4 ὁρώμενα, «ιοά ἴπ 

ἘπΠ4, ἀἄοονταῖ, ἴῃ ἐδχίτ) τοίου ποὰ ἐπθιΐανι,, ρᾶνῖϊηΣ 

εχ Οοάϊοὶς ΒΒ ατιοίογιίαίο, ρμαγέα 4π|ὰ 14 Νοβίου. μαρεΐ 

εἰΐαια 1... ΤΥ. τς, ὅ.: φύσει καὶ -τῶν ἄλλων τινὲ στοιχείων δρώ-.. 

μενα. Ῥονΐαββο Ἰαΐθξν δρώμενα αἴϊατα τι ὅρῳ, «πο ῬΥῸ χρόνῳ 

6βὲ 1ῃ. ΑἸάΐπα δὲ ἴῃ σοάϊοο Δ, ἐκ 4 ΑΙάπ5. Αὐτοπι ἀοστμπη, 

Ῥγοίπε. Ἰθοοβὲ αυίάομλ χρόνῳ οὐ τι Οοά. Β, «ει Ππ- 

τι ἰοίπιβ. ἸΟΟΙ Παῖς νανϊοξαΐοαι οἴϊοτε: τὰ φύσει, νόμῳ, 

ἔϑει, τέχνῃ, τρόπῳ, καὶ τύπῳ, καὶ ὀνόμασιν δρώμενα, ϑεᾷ χρόνῳ 

Εἷς Ἰοσσπι Ππάρετο ποὸὰ τποο Ρο586, γουαμα οἴϊα ἦ6Ρο- 

το, δἰαι οἰπηῖπο Αντοιητάουπηι ΡΟΙ 551: πητπιὰ Παεο 6]16-- 

χπρηΐα 56 Χ, τᾶς ἴπ ποβίτο ἰοχία οἱ διηΐθα εἰϊδιι τη Β:- 

σαϊίαμο βουιρία ὑορουππίπισ, οἵ π0}}18 4118, πομμτηαν 556, 

«πὰ ἰοΐα5 ἴρβ6 δγσυϊῖ, ἴθ Ἰοσα5 {,. ΤΥ ε, ὅ..: κοινὸς 

μὲν οὖν λόγος ἐστίν, ὅτι πάντα τὰ κατὰ Φύσιν, ἃ νόμον [3 φήμην], 

ἢ ἔϑος, ἢ χρόνον, ἢ τέχνην, ἢ ἀνόματα βλεπόμενα, οἷς. 

4) τὰ φυσει) Ἰ)οάϊ 1ΠπΔ τὰ οχ νά. Α εἐ οα. ΑἸά. 

ῬΥΟΡΈΘΥ ψευρτπι, ἡποα βϑαυῖίαν: βλεπόμενα, Τπ| δἄϊε, Τα. 

ΟἸηϊβϑηι οταῖ. (ὐα. Β. κατὰ φύσιν, 4ποᾶ 51 Β. 1. Ατίο- 

ΜΠ ΔΟΡτι5. βευι ρβαυῖς, τὸ οἱ Τὶ. ΤΥ. ο. ὅ.: ποοδββασο τῷ δῃ- 

ἐο κατὰ φύσιν αὐἀϊϊοϊοπάππι οὐ. τὰ κατὰ φύσιν ατιΐον πϊ6- 

1π|ι5 τεϑροπάογοῖ ῬΡαΉ}]1Ὸ0 ρΡροϑδὲ σνευθὶ5: τὰ κατὰ τὸ ἔϑος, 

5) τὸ ἄκουσιν) Ῥνο ἄκουσιν Π ΙσΆ]πι8 ἀκούσιον σοπίϊοῖί ; 

Ῥτυορῖτιβ αα 1 ξοΡασιμηι ν οϑεϊ σίθ ἀκούειν, “πιοα τη} Δ] 16 τιᾶπ- 

ἀο τὰ πιθηπΐο γοϊῖ. ἴΠ{ ομ1η] αἰνιῖοβ ΠΟ ΟΡ ΟΠ ΡΕΓΆΤΘ 

διαπῦ, 510 ΟἾΔ μ 11, 41 βϑᾶοτα, μγγϑίϊοα ἱγαοίαηΐ, ΒΟΡΘΠΟΒ 

ΔΡΠουσοπΐ ἀϊο5. ποβίοβητμιθ ἀβίυ δ ΠΠπιΠιϊ παΐ85, οἷο. ἩἘΠΠΙς 

ἴαιημοπ σομϊθοΐτγαθ 181] ἰσίρπιο, οἱ 4}115 τ δοι  ΟΣΊθι5 

ἅπιηο Ἰοοτιπὶ δηιοπαπάτι. ΘΠ] Πίπιο. 
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6) ἐπιμιξίαις) 51. ροπομάιτιηι οδἱ Του ϊο οᾶδπι. ἴη Ἐ1- 

ΘΆ1}} εὐμοπο 1αΐ50. ἱπηρυθβϑιιι ογαῖ: ἐπιμιξίας, 

7) πάντως) Τιορσοραίαν : πάντων. Νο5 ἢ δι ΚΙ ᾿δοϊ θὰ 

δοσποηάαμη ραΐαντηῖ8. Νά. 810. ΘΟΠΙΠΠΘ πάντως οττα 

καϑηλικὸς ΝοΒίοΥυ οὐϊαμπι 1πἴτὰ {,. ΕΥ̓, ο. ὅ. τρην ε([6 6] 6:20 η-- 

115 Ἰοφίιθπδ: Μέμνησο δὲγ ὅτι οὐ πάντως καϑολικὸς οὗτος ὁ λοόγας, 

8) ὅ, τι ἀν) απο ψογᾶμι βου ρίτπναπι ἀοάϊηητ5. ἜΧ 

Οοάϊοο Β. Αἴφας 114 τᾶ Ηρα. εὐ Ποῖ Κ. σνόϊθοχο, 

1η ᾿ἀ4. εἰ Οοά. Α. 5δογρίμπι οταΐ : ὅταν, 
. ν ᾿ μ - 

9) τὸ μὴ) Οὐδ τεῖβρὰ ἡππιηῚ ΡῬΟΥ φιοηηζτδ ἸΠΐΟΥ-- 

Ῥγοϊδηάα σιηΐ, ὁπ. τπΐλητῖο ποῦ οομδίχτιιμλν, 50 86- 

Οἰβηλ1ι15. ΠΟ 55. Π1|5; ΠΕ ἔδέηθη 1 πα]]δάτιη, αποά 501- 

ατὰ, Οταμιηιαίίοα ἱπα]οαίτη Την 61. ϑο!οπί ἀπΐρμι ΟΥδθ- 
Ε Α κ . Ῥ Σ ᾿ - ᾿ ; 

οἱ τὸ μὴ δισηϊποαῖπι;: φιεδηγυΐπτεδ., Ῥοβὲ νουΡὰ «παράλια. Ρο-- 
» ΄ “᾿} “- 

ΠΟΘ, τιἃῇὶ ποβίυ ΠῚ διαφεύγειν, ἐπιλύεσθαι, οἷον τε εἶναι, παριέο 

ναι, ἰδεῖν, ἀνέχεσθαι, ἐμποδὼν, κωλύειν, παραιτεῖσθαι, ὑπεκτρέπε- 

σϑαι, ἀπεοικὸς οἱ 4]. 

10) τινος) ΒΟΙΒΚ. τὶ Ἰθδὶ νοϊτ, Οὐο 11}}1} οριϑ. 

Απὶ δηῖπα 1{Ππ4 τινος οοπβίγιθημο πη σεπάπιπ οδὲ ΟΠ 866. 

εἶναι, 4ποά οἵη σΊΡΠΘμαΙ οᾶδιι ῬΥΟΠΟΒΊΙ ΠῚ σοπβι πο πὰ 

τιδιγραίπιν Ῥγο: 1π Δ]ΠΟττι8 ΠΟΙΆ 15. “δα ΤΟΙ ροϊοδβίαΐο 

6556, ἀορομπάου ἃν αἱ δι} αἰϊήτια στο, Ῥεγίπενο δὰ 

ἀἰϊαιο. ἀπὶ ἀΠΠπ|ὰ. Αὐὐὐῷ, 51. 118}18, δὰ τινος βιρΡὈ]εμ- 

ἄμπην εϑὶ ἴδιον, τιὶ Αγξομη! ἀουῖι5 1056. Ἰηρα 1,. Κ΄ ο. ὅ. 

14 αἰάιι: ἐάν τι λέγῃ τις παρ᾽ αὐτὰ τὰ Ἐξ στοιχεῖα, --τ τινὸς 

τούτων ἴδιον ἐρεῖ, ---.- ᾿ 

11) ἀναδέξασθαι) Τιασοθαίτιν : ἅμα δέξασθαι. 504 στη 

Ἐεἰβκίο βου βοπάπμι 6886: ἀναδέξασθαι, βομίοῃία Ῥοϑίαϊαι. 

ΟΕ 

1) οἷον) Τπδογαΐ ἐκ (οά, Β, Αὐἴοιηϊοῦαθ οΐπν Ἰά 

δαορίδεληιο τἰϑαΓραΐ, 
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2) ἀσάμενος --τ προτεϑειμένον) [τὰ αἷὰ πιπς ἸΟΟΙη1, 

ζαιιία οἱ [ἀνθὸ Οὐἰοθ, γοοΐο τοδί που Οὐδβαιθοπτι8» 

πο ααβίϊατο Ροίου. (δνίς πὸ ἐκ τῆς οἰκείας οιιηὶ 

Ἀοίσκιο Ἰοροσίαμα ἐδ, ὉῈ διραπάϊαῖαν γῆς νῸ}] πατρίδος: 

πᾶ 46 Ραϊ νὰ μάτΐο ροϑβὲ ἀδὔνα μη. ΘΟ ΟΟΙΟΥ Ἰοφαῖίατ, 

Αἱ πος Ιοθοο ἀὸ ἐοιο παυγοῖν. Δηΐρθα μἰς Ἰοσι 114 

ΒΟμΉθα! : ἀράμενος ἐκ τῆς οἰκείας διανοίας προτεϑειμένον. Ῥτο 

ἀράμενος (ὐά, Β παροῖ: διαπεραιούμενος, 

5) τούτῳ) ἰἴὸς Ἰπο 5. ἃ τη6 ΠΟ δῖ δϑὲ, πί 811- 

βρϑοίτηι δὸ δ᾽ ΠΟΥ παπ., ἀπὲ φποα ἀπέθοοα!ε: αὐτῷ, 1Δ 1 

ΒΌΠΙΟΙΕ; Π151. ἴοχέο Αγτοιητάογιιθ βου ρθ1: τοῦτο μὲν μετα- 

στῆναι ---, οἱ ροβί: τοῦτο δὲ καὶ μάλιστα --ο Β510 οπίηι ἴη- 

γα: ἀπέβη αὐτῷ. τοῦτο μὲν ----, τοῦτο δὲ ---. 

4) οἰκείας) ἴὰ ἢν. 1. βου βοπάπηι, ΟΠ, οἰκίας, τι 811-- 

ἔεα Ἰοσεραΐῖτιν. ΟΡρομλτῃ" οι ροϑίθα: ἐν ξένῃ. 810. οἰϊᾶπι 

οἰκίαν αὶ κατῆθδεν τη αΝῚ 1 οἰκείων, 

5) οἷον) Αἀϊεοὶ οχ Οοά. Β: 

Ὁ) ἀπολωλεκέναι!) ἴ{ὰ παροῖ Οοά. Β, πὶ οἱ Πεἰβ κα. 16πὶ 

ΟΟΥΤοχι. Απίοα Ρουρογαπὶ ἰοσεθαίι": ἀπολωλέναι, ἘΓΟΘ 

ΘΠ1ΠΊ ἀμεταβάτως τολῖπιι" ᾿γὼ φϑαρῆναι, Οοηίΐίχα 1π4 ἀπολω- 

λεκέναι, φιοὰ δοΐϊνο δ 1{πτ, βοπίομπεία, Ροϑιαΐ. 

7) δημοσίων ἀδικημάτων) δημοσίων ἀδικημάτων δίκη Οὐσπγντ ΐ 

ἀρτιὰ !Ρο]] ποθι ἀποσις ἵ,,  . ο. ὅ6. ᾧ. 154. εἱ Ἡογο- 

δσοη. ἀδ [πνοπΐ. “ΓΟ. ἰΐ. ἂρ, περὶ δημοσίων ᾿Αδικημάτγων, «αα 

ἀοπι νἰΐο οἰϊαπ ΟΘομηπποηϊαίογοβ. ΟΥ̓ μΑΥ1τι5. 18} ψεὶ- 

αι: οὗ ρμιεῤδέεα «εἰεἐϊοία. 

8) ἄτιμός --- ἀναρτήσας ἑαυτὸν) Ἐν ]4. Ἠὸ]. τ. ὅοθ, 

864.,), ΨΊΓΡΙ]. Αομείά. ΧΙἼΠΊ. ν. θοῦ. 101]ᾳ. ὅουν.. Μεμβ Ἐε- 

Ῥγπάνῖο οὐ πποίοσαπη. πηαπῖθπ8. ρανο μία θαμῖ; οἱ δα ὉρῈ188 

1115 ῬΤΟΡΙΠ ΠΟΥ απ. ἀπ πλὲθ ᾿ην τα θαπίιν, 1]ου τη ητιθ. π0-- 

αλῖ πα ΟἹΟθαπίαχ,, αἰ Ἰοχαῖέιν Αὐιβομῖτ5. Ροπι, οατηι, Ῥτο- 

ΠΤ σϑΟσ 1, αὐὶ ἀο ΡΥ παῖδ 1 ἴσα ἀσιὶῖ: 
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Ογαπιπιαξζοξ ἐν δἐμαῖΐο, τεἰ 7 είογὶς ; αἰ χι 

τἰγοζηθ., 

ἱμος5 ἡπϑηιο) 1556 ἡιϊ]ιὲ γηογέθ οὐὗζία βδαϊβ 69έ. 

Κ᾽ ἐνεχέμσιν τηἐοοεῦνγα εδὲ ἐαμείαίίο: Τνοιπέπα 

 ζαπέμην 

7 οτος οἷον οιιὲς δι οίοέ ἐμηιτῖζε. 

ἴἵὕμάο γδοῖθ αἷν Αὐἱοιϊ ἀοχιβ ἸΠ ΘΠ ΟΤ ΔΤ. ΟἾΤ15 » πὶ Ἰδάτεο 

ὙΠ 511 ἀργαριδβδεῖ, ἰΐα ἀαπιημαίδη οὐ ἰατΐα ἰσηοηχίηΐα 

ΔΙΠ τοι αλ {1||556,. τοῦ π6 11 ρϑγοηἰδἐ]οθτι5 απο 1ΠηΐοΙ 

Ὀδίευοβ ῬΥΟρί πηποβ ποιηϊπαγείαῦ. Ναπὶ εἰὰβ, αι ἀοίον-- 

χὰ 60 ἰἸεΐο 8686 ροϊϊπογαΐ, ΠΟΠΊΟΠ ῬΥΟΡΙΠ4ΠΙ Ργδοίου.- 

1ρδηΐ. 

ο) μηδὲ ἀποδανὼν) Ῥγο μὴ δὲ σομϊπποί πὶ ΒΟΣΙρΡΒ1: μῆ- 

δὲ --ἰ, πὸ πιορέμιδ φιιίαεγη. 

10) οἷον) Τπβογίππὶ εϑί οσ (σά. Β. 

“) ἐπιώνυμον) 1τὰ ΑἸά. εἰ Οοα. Α. [κα Π]σ, οα- ῥεὲ: 

Ῥόγάχῃ: ἐπώγυμον. 

192) αὐτῷ) Π1ος Οοά. Β. κί: 

19) ξενοδοχεῖον κάμηλος καλουμ.) Ῥγο κὠμηλον ΒΟΡΙΡΒΙ: 

κάμηλος. Τίασο νου) διεηηθηα δαπΐ δ 81: ΠΟΙ Πα [νῸ : 5110-- 

Ῥ]ο άπ μ ΟΠ11} δϑβί: ἐδήλου. ἘΜίαμα ῬάΆΠοΟ ροξῖ δηΐθ μέσους 

ὈΟΥΤΟΧῚ κάμηλος ῬΓῸ κάμηλον. 

14) ---, ἐτύμως -Ὁ Ξῖο βου ροπάτ αἰαιδ 1 ΟΥ̓ Ῥτι11:- 

σεπάιμῃ; ποι: σκελοῖν, τὸ ὕψος ἑτοίμως κεκλημένος, κάμηλος οἷονε 

εἰ κύμμ, οἷο: (ὐδΐεσπια. ἰάθηι οδμ6}} οἰ ο ἐπ ΘΠ 

οἰϊαμν ἁριιὰ ἩγΔρο]]. Τ,. ΠΠ. ὁ. 1οο.: λνθρωπον ὀκνοῦντα τὴν 

διὰ τῶν ποδῶν κίνησιν ποιεῖσϑωε βουλόμενοι σημῆναι, κάμηλον γρά- 

φουσιν. ἐκείνη γὰρ μόνη τῶν ἄλλων ζώων τὸν μηρὸν κάμπτει. Διὸ 

καὶ κάμηλος οἷονεὶ κάμμηρος λέγεται. οἱ 1 γαηιοίορ. Μ,, 5. ν. 

Κάμηλος : “-τα ἐτυμολογεῖταιε δὲ καὶ παρὰ τὸ κάμπτειν τοὺς μηξφοὺς 

ἐν τῷ καϑέξεσθαι, κάμηρος τις οὔτω καὶ κάμηλος. Ῥτδεΐογοα 

51 4115 4ὁ Τυιῖ5. ΠΟΙΉ11115 ΟΥΊΘΊπΘ Ὁ] πγα ἰθθορο νο: δάθδὶ 

Βάηι. Βοδμαστ ἘΠΟΣΌΖοΟΙΟ: [. 11. ὁ. 1.:..100᾽. ΟΝΙΟΙΣ 

21 Π11116. 
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15) ἐκφύσα) Ῥογΐαββο Ἰοβοπάπιαι δϑὶ αὐ ἐκφυὰς ααΐ 

ἐκφύσασα. 

᾿ 10) λογιστῆής: τ. ἔξαρ.) Οὐοτημηα ροϑβὲ ἐξαρίϑμησιν 48- 

εν. Νδιι σεῦρα: τὴν ἔξαρ.. οἷπὶ 115, 48 ΒΘατ ΠΥ" 

αὐ ἰδδίπιο οοπαοχοιί. ὐΟτιαγο ροβϑὶ λογιστὴς οΟ10. ἰ(οχ- 

Ῥαπχι. 

. ὰρ. Υ͂. 

1) Περὶ τοῦ εἰδικοῦ) Τὰ τι Ε4Δ. οἱ σοά, Α. Νὸ5β ἅδ-: 
ἄϊπηπβ εχ (δά. δ: περὶ τρόπον εἰδικοῦ, ατοα πιο]15. Βου ]θὶ 

νἱἀοραίαν ; 50. οπΐπι οἰϊαμπι σαραΐ, απο Ῥυοχίπθ δηΐο- 

σοι, Παϊοὲ {ἰπἰηλ: περὶ τρόπου γενικοῦ, (ὐοἰονιὴ τρόπου 

ααἀάπ Αττει ότι οἰἰα 1., Ε΄. ο. 91: αὖθι. πῆς ποβίσιιην 

Ἰοοι ΤΘΒΡΊΟΙΙ. 

2) ἀσήπτου) 80 Οὐ, Δ, Απίεα ρεγρούδῃι: ἀσὕ- 

πτου. 

5) ἢ κύκλωπα --- αὐτοῦ, ἃ ---Ἴ Βονρίπτη. ογαΐ αἴαιΐθ 

᾿πίουρτποίαξιτ : ἢ Κύκλωπα ἰδεῖν. ἤ τὸ ἄντρον αὐτοῦ παραλελύς 

σϑαι, ἢ νοσεῖν, εἰς. Ἐοάδιη πιοάο (ΟΥ̓ ΠΥ 1τι5 τη8]8 ἰητον-- 

Ργοίαίτιβ οβϑὲ: αμὲ Ογοίοροη» τἰαεγο, ἄϊμνέ ἀρέγμῆν ἐρδίτιδ 

γεβοίιέμιν 6556, απέ προτοίαγε, οἷο. 8684 ποβίταμη [ηΐογ- 

Ῥυποί θη 6556 ψΟχαμ], Διί νοι. τη ΙΔΟΟΡ: 

ἄς ΒΠΟοΥ ΠΟῚ5. ΟΠ στο 16 ἢ Οἷῖο 1)αν θη ομδι. ΟΡ: 

τᾷ, ΒοΙΡομ5: ἤ7αΐε ἐπέεγριὶνοίαέι5. ἀΐο ἰροῖιβ, ψιεοςί δίίαηι 

ἐπέογργϑέοην 7οζοζίζέ. 712106γ6 γιὸ τοίμιξέ, πιαΐμεην 6888 

(γοίορὲς ἀπέγιεν γοβοίμέιμτι ταῦ 8., δά τίαορθ Οὐγοίοροηὴ, 

το ἀπέγιεπι οἶδ. Ῥιωποίμλιν ἐίαζηθ ροπὲ ἀδδεέ ροϑέ ἄντρον 

(5.106 αὐτοῦ). Μία ψιίαθ ἐμεῦ, δοῳ γι 17) διγιξ ΘΟγιμε72-- 

“οπεία. Παραλελύσϑαι ἣ νοσεῖν. ἤ γίμ5 εἰμ ὁδὲ ραν α ἐγ ϑὲ 

5οἱνῖ. ράοπι βοηδε ἑμποία ἤσεὸ Πὰφοηειϑ ἐπζρα ἐϊγο 

5. πτιν. δ1.: ἐνόσηδε καὶ παρελύϑη. “σερτοίανἐἐ εὐ ρᾶ- 

γαϊγδὲ γοβοξι τις οε΄. Οεἴοσαπι Ππὶ ἢ ἀπῖο παραλελύς 

σϑαι (6 ποὺ αἀἰέογα δἰιδι5. 5τπὶ ποσοβϑαυι Ὀι 818, ῬΧῸ-- 
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Ῥίοτοα «πο ΠπΟΒΙΤῸ 1π Ἰοοο α«πΐο σο]ϊαιια5 αποίτιο ῬΤΌρΡο- 

δι {πιποτ 5. ρατγέϊοιζα 7. στοροι ιν. 

4) προθεσμίαν) 1)6 ᾿ι. ν. οομῇ, Τιχοίαη. δον, ἩΠδ5. 1. 

Τ. ο. ὅγ. ἘΠ]ΘποΥ. δά (ὐα]αῖ, ΤΥ. 2. Ογάομαι Ἔμ|0611.. (δ 

οοπίοιηπομα μου ἕθ ΟΡ. 22. οἵ ργαοβδεσίμη Θ᾽ Ονν]}. 

Ομασιῖ. ρΡ85. 545. 

5) κεραυνοῦσθαι --- γάμον προσημαίνουσι.) '"Γοίτι5 πο Ἰοοτιβ 

ἴηι (οά. Α οἱ ἴῃ αἴγασθία οαὐμ]ομο [τὰ Ἰεσία: Κεραυνοῦσϑαε 

δοκεῖν πένητα ὕντα καὶ δοῦλον, δὶ μέλλοντα πλεῖν, ἢ μονομαχεῖν, ἀγα- 

ϑ6ν. τούτων γὰρ ὃ μὲν, πλοῦτον, ὃ δὲ, ἐλευθερίαν, καὶ πλοῦν, οὔριον 

ἕξει. οἱ δὲ, γάμον προσημαίνουσι, Τῃ Οοά. 19 αὐτοπὲὺ πος χηοάο : 

Κεραννοῦσθαι δοκεῖν πένητα ὄντα, ἢ στρατεύεσθαι δοῦλον ὄντα, ἢ 
΄ ἈΝ “ 3 - 

τουτῶν γὰρ τῷ μὲν πλουτον, 

πος Ἐπὶ ; - ν “" ν σ., πὸ, πο Α 
σῷ δὲ; ἐλευθερίαν, τῷ δὲ πλοῦν οὐριον ἕξει. τῷ δε, γάμον προσης- 

» δ -" ΜΨ 
μέλλοντα πλεῖν ἡ μονομᾶχειν, ἄτοπον 

μείνουσι, τὰκ δ Ρι5 [15 ἸΘοί ΟΡ τι5. πΟβὶρα ΠῚ. ΘΗΝ ΠΠ8. 

510. ΘΠ] 14} ΠῸΠ Τοβέατο νι οί ἀ1 ΠῚ Ὁ] 85 απδοάδμι, 5οά 

ἤδεο ψοῦρα οἤηΙα πίοι 86. Ῥ6πΠ6 οΟΠδεγοηί. (ΟΥ̓ δυ ΠΙ5 

ιαοςαθ 1] ΘΟ. ὁομβομί ροβίτοιπα σγουρὰ νουΐοπαο 1.ὰ 6ὁχ-- 

Ῥυϊμοη5: ἤν 18 επΐπη ρῥγίηηεδ εἰἰἐα5., αὐέον ἐδογέαίεια 

αϑϑδοφιμοίμ7), ἐεγε{πι8. νογυέμεσν ϑδϑοιιπάμην παὐεύϊέ. Ομαγίο 

αἰίοην ππρίΐαθ ρμογέεμιείμμέτε, 

ΟαρΡ..-..-ΥἹ. 

1) μεριμνηματικιὶ ---ο λέγεται!) Ἀ ἜΡΟΙΙΣ βαπάοθμι ορβοῦνα- 

ἔϊοπειη Νοβίοευ ᾿πἴγτὰ Τ,. ΤΥ, ὁ. ὅ. ΐ 

2) οὐχ ὡς ᾿Αριστοτέλης) {Ππὼ οὐχ απΐο ὡς, πῇ ἰπἴνα 

Ῥαγιοι 6 ἀλλὰ γτεβροπάογοι, εχ οομπιθοΐαχα ΤΠβοστ. Εο-- 

ἄφιη ἰδπηο τηοᾶο, αὖ πτιηο Ἰρ56π ἰοσῸ,, 16 ΔΘ, Ν᾽ αἰο-- 

515 αὖ Απηηΐδη. ΜίδγοΈ] 1. 1,. ΧΊΝ. μά. 20. επηοπέαν τ, 

6) ϑεόπεμπτα --- ἀπροςδόκητα καλοῦσιν) δὴ οαμβεοι 

ΟΡδοῦ ναἰϊϊοπθηι (ΟΠ  οοίοΥ Τρ  ἰηἴγὰ 1,. ΤΥ. ο, 4. ϑιιθιία 

Ἰρίδτν ομλΐα, ο00]0 (ἃ 12118) ἀομλῖδδα ογοάοραμί Ὗ οίορο5 

οἱ τηορίηδια. πὸ ΟΡ]. Δρο]οβοί. ο, 100: δῷ δοπ-- 

διωεξι - 
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διμοίμαϊϊιο ἐμέπιασα, ψπα ἴοποίξ μοί δὺ ἑπορίπαίο ἀρρα- 

γομέεβ εἶδ. οοοίο δι ρον νΡεγιῖδδο εἰϊοιεέτεσ, Πγοϊιαο ϑ'αξμγηο 

᾿γορεμέϊπο μέψιθ οοπέλοίέ οοοίίέοηυ αἰζοῖ. αἴα. οἸατν ρ] τυ 5 

Ἰοοοβ Ῥγυοϊαίοβ ἱπνομο5. ἀρτι 1)6514. Ηοναϊᾷ. αἀ Αὐποβ. 

εἰν ὁ ΤΥ Ὁ. ὐτόν εαν Τὰ Β΄ εὐ Ὁ Θεν]}. δα ὉΒαυ, 

μι. δι 

ΟΕ ὙΠ: 

1) Περὶ καιρῶν) Ῥδάοπι ἀθ γ6 οδ! Ῥμιοβίναί. ΨΙ. 

ἈΡο]]οη. γαμη. Τ,. 1]. ο. ὅγ.: οἱ γοῦν ἐξηγηταὶ τῶν ὄψεων, 

οὺς ὀνειροπόλους οἱ ποιηταὶ καλοῦσιν, οὐδ᾽ ἂν ὑποκρίναιντο ὄψιν 

οὐδενὶ οὐδεμίαν, μὴ πρύτερον ἐρόμενοι τὸν καιρὸν, ἐν ὦ Ἐδευ ἂν 

μὲν γὰρ- ἑῶος ἢ, καὶ τοῦ περὶ τὸν ὄρϑρον ὕπνου, ξυμβάλλονται 

αὐτήν, ὡς ὑγιῶς μαντευομένης τῆς ψυχῆς, ἐπειδὴ ἀποῤῥίψηται τὸν 

οἶνον, εἰ δ᾽ ἀμφὶ πρῶτον ὕπνον, ἢ μέσας νύκτας, ὅτε βεβύϑισταί τε 

καὶ ξυντεϑύλωται ἔτι ὑπὸ τοῦ οἴνου, παραιτοῦνται τὴν ὑπόκρισιν, 

σοφοὶ ὄντες. 

2) μηδὲν) [ὰ σππὶ ἘΙσα]ο οἱ ΒΘ θεῖο ΘΟΙΥΘΧΊ 15 

ῬτῸ μη δεῖν. 

2) ἑσπέραν) ἘΔ. εγαΐ: ἑσπέρας, (Ἕ(Ἰπὰ Ἠοἰδβϊεῖο 

ΒΟΓΙΡΒΙ: ἑσπέραν. ἸΛΙΟΙ τι ΘΠ]ΠῚ ΠῸΠ αὶ δείλη ἑδπέρας, 504 

αὶ δείλη ἑσπέρα. 

4) πρὸς αὐτῇ τῇ ἕω) (Οὐτηπο Ἰϑϑίμν πὶ ἰοιτα ΠΠῸ4 

ἰδιηρτι8. πια αι 1118}, 411ὸ 5016 ΟΥΙοπΐο ΒΘΠΡΊ Ια ῬΕΊΟΥ δϑί, 

ΘΧχοιίαίον,, Β᾽ποουῖοσ, Πίπο νά. ορ. Ἡεγοϊά. Ἐρχο 

Τιραμπάγο. ερ. ΧΥ ΠῚ. ν. 105. 54.:" 

Ναπιψιθ διε κἤμγογατπ, ἔαπι εἰογηυίατίο 

ἐποογηα,, 

ΜΟΥ {τ0 ΟΟΥΤιὶ ἐφ ρῸ 7.6 τ΄ δοζεγιέ. 

Ναιὰ ἰπ ὈΥΪμηὰ ποοί8 ράσο, απὶ πα]]ὰ0 56. οἰϊου τί 50 χη- 

ἩΪΟΙΊΙ) ΠῚ ΟΊ Π65, ἃππ θᾶ ΟΟμζ540, ΠῈ]]8Π ΤΟ ΟΣ θη 65 

ΟΟΥίδηη {ἰσυιγᾶσα,, τιὶ τὰ ΤὉπΐ6 ἀπὲ ἤμπνιο ἃ νοπ118. {πτ)αΐο, 

111 πᾶ σο σονία οοηϑρίοιτν, Ῥτοηῖη οορίοβα ὀναρογα- 
Ῥ 
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ἴο Ἔχ μαῖδιιϑ 6 οὐ] πᾶ, οἱ οὐρτι Ρομοίγαμδ., Το] 11 1π|- 

αἰπαίϊναο οδὲ πὲ πιο. Οπαγθ πὸ ἀρδαγίο Αγϊομηίἀογιδβ: 

ἯΝΙΒΙΙ ἀἸβου πλ15. δον ἰδρη5, 6105, ποχ, 864 οἱδιιβ 

τιοάογαίΐτι5. εἰ τη οςἰογδίτιϑ. ᾿ 

(ὰρ. ΥΠΙ. 

1) οὐδὲν --- ἄϑεον) ὨΙοάοΥ. 8516. Τ,. 17. 6. 7..: ὀλίγοι δὲ 

τῶν Διϑιόπων καθόλου ϑεοὺς οὐ νομίζουσι εἶναι, ΠΟ ατιὰε πᾶὺ- 

δηΐων, Αἰϊαμΐοβ βροοίαπί, ἀθ φαπθις νἰάς Ἡδροάοι. ΕΥ̓͂. 

ο. ιδά. 

2) ἡττᾶσθαι γυναικῶν) (ΟἼΙΡτι8. ΔΙ απ] ἃ σοποῦοϑὶ β8η-- 

ΒΟΪΠῚ5 ἰπϑϑῖ, πῸ 5011] ΠΟΤ ἀνογβαμίμ;, 5664 δὲ 

«τὐθαβάδιι. [θη 1618. 1ΠΘΟΟΡΡῚ8. ἀὸ ῬΟΙ]Δ0115. ἀοοϊθ᾽αηΐασ, 

δο5 ἴῃ ἴρ80. ΘΟΡ Δ Π.1115. ΕΠ ΠᾺ1186. ΒΙΡΟΓΑΡῚ ρῥμκίοί, 810 1,6- 

ΔΠΔΟΥ ἴῃ Νίπδαοο να γ8. 97.: 

.-.- -- αἰδὼς δέ μιν εἶχεν ἁλῶναι, 

5) οἵον) ὥῷχ Οοά. Β 1 ἰδχίπη τ Ο6Ρ]. 

4) στίξονται - δου νοῦρα (Ογ πάαγ τι5 παῖ νεγεἰὶ: 

αριώ λγαοαβ φοπεγοδὲ ριιεγὲ 7αργὶδ οαδδὲ δ οτια ἔτι) ᾧ 

ἀεριοναῖ: δἐξουμζίθ τιοίατοῖιι7,), Ττοέ18. ΘΟγη ρει σηέι7. (Ο11- 

Ῥαπροθαπίαν ἀπ 6}}} 1101 ῬΊΙΘΥῚ 50111}} ΘΘΠΟΙΤΟΒὶ, 860 οἰϊδηι 

ἨΔῈ ΠΟΤΟ5. ΠΟΡῚ 15δηιᾶθ. ἀρτπιὰ ΓΓΏσαοαβ. Νά) {π|Ὸὸ πο] Ιου 

ΨΠΠΟΥ ἐδ 80. ΟἸΔΡΙΟΥῚ 141 }}1ἃ Ῥγοσπαΐα, ερ ΡΠ ΠΡ ΊΡτι5. τηᾶ-- 

σίϑάιθ ΨΟΓΒΙΟΟ]ΟΡΊΡτι5. 86. ΠΟΐ8. ΘΟΠΙρτ σι , τὶ δου 1ὲ ὭΙΟ 

ΟΙνϑοβίομι. Οὐαὶ. ΧἼΥ. (6 δουνιξιο. [{Π18 ἔαποη πο 8 

ἀπιδίαβ {π|5586 ἃ νι "ΓΠν οι τ] 1065 ΟὨ σαδύομ ΟΥ- 

ῬίιοΙ οαμιὶ Πα ΠΟΟ]65 δι ϑθτι5 ἀρτια Θιοραθύσα ὅθγαι. 188.: 

ποινὰς δ᾽ ᾿Ορφηϊ κταμένῳ στίζουσ, γυναῖκας 

Εἰζέτε νῦν, κείνης εἵνεκεν ἀμπλακίης. 

(οίδγιιι ἄἀθ 1110 ΓΒγ οι τπογο Ἰοστΐαν οἰΐαη Ἡογοάοῖ. 

1,. Ν. ς. 6.: καὶ τὸ μὲν ἐστίχϑαι, εὐγενὲς κέκριται" τὸ δ᾽ ἄστι- 

κτον, ἀγενές. οἱ 411 οἰϊαιὰ ρμἷπγα ἰΙοσοῦο οαρὶξ, ΘΟΠΙΟΓΑΊ; 

1ο. ἩΠποάϊθμα ἴῃ ϑουῖθοη. Πιᾶγδ. Οοπιροϑίξ. Μεά, ρᾶσ. 



Η ἍΝ ἈΠΕ ΤΙΝΣ ͵Β. ΟἿΑ ΡΟ ΎΙ 327 

ὅρϑ. -- ὅ12., ΡῚ Ἰοοιθ Το βδίηνο πὸ ἄο "ΓΙ νδοῖθιι5. 50-- 

πηι, δοἃ οἰΐδην ἀβ 1115. ϑϑπίθι8.,. ἀτιι}5. 110. π1ο8. οὐ αΐ, 

ασιίασ, Μιάο οἴαμι, 8ὶ πιροϊς, ἀὸ (σοϊομίδ: Οἰδπάϊαμ. ἢ 

Πα. Τὶ. 1. ν. 51ὅ.; 46 ΑΘΙΠΙΟΡΙΡτΒ: ΘΟΧ ἘΠΩΡΙΣΊΟΙ 

Ῥγευποη. ΠΥΡοΐγυροϑ. ἵ,. 1. ο. 14. οὐ 105. β'οδ] σον. ΗΠ. 

Ἂς Ἰὰμπιοιάαι, "ομρου. Ρ. θ852.; 4 ϑανιηαῖ. αἰᾳ. Αρρυ- 

Ῥ1Π18: ϑ56χι. Ἐμριν, Ῥγνυ. Τίγρ. Τὰ. ΤΠ, ο. 24.: 46 γὲ- 

ΤΡ ]].115 ΒΒ. Γ1}118: Τϊογοάίαμ, Ἐ,. 1171. ο. 47., Το ]]1δπ. 

ἐθ Ὑιησιπιθιβ Ὑ Ὁ] 85. ο. 10. οὐ 1πιοαᾶπὶ ἀὸ Τ,1πᾶ4ᾳ ἴῃ 

Τοδουρί. Οὐλῖ5 μᾶς. 4θο. 

5) Γέταις ---) Ῥτο τέταις Οοά. Β ]ιαρεῖ: γτάλλοις, 

Ῥυναθίι!λτι5. νυ]ραΐαιη. ᾿ΓΠγαοτιη οἢ ΠΗ 1 {πογτιπΐ 

(Οὐοἴας, ποι (ὐΔ}Π1: τ οὐπηῖθιι5 ποΐπιη. ΒΕ μα θτι5 ἀπο 

Ῥαπδὶ Ψ6] ΙΠ1ῸῚ 50]1105 ΒΕΥ͂ΥΟΒ, ἔπρινοβ ἀπ 806]6715 

ΤΟΟ8Β. οἰϊα ἃ Πουμδηῖθδ Οὐ θοιβήπθ. ποίσηη ΟΧ 118, ([1ᾶο 

ΟΟΙΙορονα Τιρδῖπιβ 17. 15. ᾿]θοίου., οἱ ἴο. ἩΠοάμηβ δ 

ΘΟ. Ταγσ. Ρ. ὅοδ. βο. 

6) μόσσυνες ----} ΔΙΌΒΘγΩΙ πίον: ῬΟΠ οΟΟ5. ΡΟρτΐο5. πτ|- 

ΠΊΘΥ ΑΓ} οἰΐαι ἃ Ῥ]ϊο Ὗ]. ο. 4. οὐ 40 ΠΟΒΎΘΒΙΟ 8. ν. 

Μοσυνοίκια. Τὶἄεπὶ οἰϊαπλ ΝΙΟΒΥΠΟΘΟΙ ΔρΡΡΟΙ]απίτπσ. ῬΊΙητι5 

]. ο., Ῥοιηροι. Με]ὰ 1. ο. 19. οἱ δόυ]αχ Οδγγαμάθῃβ. Ρ6- 

ΤΊΡΙ, δα. Ἡπάκοη. Τ᾿. 1 γ». ὅὅ. οοβ ΤΊΡαΓ 615 ΡΥΟΧΊΤΗΘ 

ἱπησιΐ. 1)0 ποὺ ψθγῸ 1π010 ΜΙοβϑυπογιηὶ οοηΐ, : ΔΡΟ]- 

Ἰοη. ἩΠποά. Αὐρου. 11. ν. τοῶσ. ---- 26., Ῥοηροι. διοΙ. 1. 

ο. οἱ Ἡθιοάον. 816]. 1,.. ΧΊΥ,. ᾧ. ὅο. Οὐοἰδυιιη. Π]ΟΓΟΠΙ, 

απὸ μεθ] 1ο6. αὐ Ππιριΐ) σοδπιξ. τηπ]1οΥἸθιιϑα 6. ῬΟΥΠ11-- 

ΒΟΥ, ἰσαάπηβ οἰϊαπι (ὁ Ἰη418: 56χί. Ἐπριν. ῬΎυση. 

Ἡροῖ» ἀπ 1 ὁ ἀν δὲ Τὸ" 11]. Ὁ. ϑάς: ἅδ᾽ ΝΜ αββᾶρο 18: 

δίσαβθο 1.. ΧΙ. ρασ. δι. οἱ (ὐαβαιῦ. οἵ Ζοποῦ5 Οδηΐαχ. 

Ὑ. Ῥιον. 25.; 46 νϑίουιριιβ. Βυιαηηῖ5: [π]. (68. ἀθ Β. 

σι νοῦ Υ δ᾽) ΠΡ ΟΡ 153. τοδοχς 510. Τῷ ἩΠ. 

ᾧ, δ8.; ἄὸ [ΟΠ ΠγορΡμασὶθ οἱ ἩΥΟΡμαρῖθ: [ἄθηι Τϊοάον. 

810. 1, ΠῚ. ᾧ. 17. εὐ ᾧ. 24.: ὅθ «1118 Ἐϊαβορῖαβ ῥἱπχ. 

1οο.. 

1 5 
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ἢ . : ᾿ Ἁ , 

7) Σύρων ---- }) ἩΙοάογ, 8510. Τ,. ΤΙ. ο. 4.: Κατὰ τὴν 
͵ Ἣ ΄ , 

Συρίαν τοίνυν ἐστὶ πολις ᾿Ασκάλων, καὶ ταύτης οὐκ ἄποϑεν λίμνῃ 
᾿ - 7, ᾿ ν ᾿ ΄ ΄ 

μεγάλη καὶ βαθεῖα, πλήρης ἰχϑνων. Παρὰ δὲ ταύτην ὑπάρχει 
Ζ ᾽ " [ , "΄ ᾽ -" “ 

τέμενος 9εᾶς εἐτιϑανους, ἣν ὀνομάφουεσιν αἱ Συροε Δερκετοῦν. Αὕτῇ 

" ᾿ ε “ μι ᾿ , ἘΝ, νὰν “ -" 5,,,δΔ ἡ] 
δὲ τὸ μὲν σδορῶπον ἔχει γυναικὸς, τὸ δ᾽ ὥλλσ σῶμα πᾶν ἰχϑύος, 

Ν » ᾽, » 
διώ τινὰς τοιαύτας αἰτίας. ἸΜυϑολογρῦσιν οἱ λογιώτατοι τῶν ἔγχω- “ 7 γ 

-“ 
βίων τὴν ᾿Αφσοδίτην προςκόψασαν τῇ προειρημένῃ ϑεῶ, δεινὸν ἐμβα- 

λεῖν ἔρωτα νεανίσκου τινὸς τῶν θυόντων οὐκ ἀειδοῦς. τὴν δὲ ͵Δερ- 

κετοῦν μιγεῖσαν τῷ Σύρῳ, γεννῆσαι μὲν ϑυγατέρα, καταισχυνθεῖσαν 

δὲ ἐπὶ τοῖς ἡμαρτημένοις, τὸν μὲν νεανίσκον ἀφανίσαι, τὸ δὲ παι- 

δέον εἷς τινὰς ὑφσήμους καὶ πετρώδεις τόπου: ἐκθεῖναι" ἐν οἷς πολλοῦ 

“πλήθους περιστερῶν ἐννοσσεύειν εἰωθότος. παραδόξως τροφῆς καὶ σω- 

τηρίας τυχεῖν τὸ βρέφος" ἑωυτὴν δὲ διὰ τὴν αἰσισύνην καὶ λύπην 

ξίψασαν εἰς τὴν λίμνην, μετασχηματισθϑῆναι τὸν τοῦ σώματος τύπον 

εἰς ἰχϑῦν. Διὸ καὶ τοὺς Σύρους μέχρι τοῦ νῦν ἀπέχεσθαι τούτου 

τοῦ ζώου καὶ τιμᾷν τοὺς ἰχϑῦ; οἷς ϑεούς. ὐὐλη. ατΐοπὶ Ργο- 

Ῥίον παπὸ {ἈΡη] αι ῬΊΒοῖιι8. ἀρϑε πον ΘΥΎὶ, Ρίαπο ΠΟ 

ἀπθιαμι νιἀοίαγ. Ναιη οἶϑὶ ᾿Ααστάρτη ποβίσο ἴῃ ἴοθο πῦὺ- 

γ]Πδίπν: σἹάθίτιν Ἰδηηοι ΑΥ̓ΤΟ  ἰοΥτ5. {Π τὰ Τθοσοοῖο στὴ 

᾿Αδίαγίο οοχμίμπα 1556, πἢ ἴᾶπΔ ΒΌΚΠΟΙ ἴῃ οοϊλγίμα ΝΠ. 

ψει Ῥ. Τ. ΝΟ]. 1Π. ᾧ: 445. θπ6 ποίαν. Νοι τί Ἐεὶ; 

61} ΟὐΥμδθοοὺβ ᾿Αστάρτην δᾷξερο οοπίμπάϊ586. οπὶ Αἰαν σαί 

5εῖι Ἰ)ογοοίο. θη) ᾿Αστάρτη οϑἱ 1[2)684. διάοπίογτπι ρΡοοιι- 

ΠΙαΥῚ5., 181} 4111 Τμπαιπαπι,, ἃΠΠ Ψοποσοηι, 411} 1)οῖπι Μα- 

ΓΘ 6556 ψοΪπογηΐ,., 411 οαπάοην ὁ} (ὐΟο] 91 (αν τ α- 

ΒΙμΘηβιη1, 4πᾶθ Π1}1] ἀὸ Οἱδοῖβ. οἴ οί μαρεραῖ. ᾿Αταργά- 

τις ΒΘ δερκετῶὼ 810 0015015 [οὐπιὰ οΟΙ δ αΐτ" ἃὉ ΤομΡομδ1- 

Ῥιι5, πὶ Ῥ]Ιηῖι5 Ὗ. ο. 26. ἄϊοιῖ. ΙορΡΡδ διιίθδμι πρθ5 "Πποο- 

Ὧ1008., ατιᾶπὶ 1η16]1}151 Τπποίαῃ., 15. δ 5.1. [988 ο. 1: 

ἘΠῚ ἐν Φοινίκῃ 51 Πηπ|| Δ ΟΥ 1] τι ῖι5 οᾶΘ 5.0] ψ θη 0856 10- 

Τουῖ. Τλίνουθα ῬΟΥΤῸ ἃ} 1185 ϑυγίαᾳ 2εα, 4πᾶθ ΡΟ 8ΤῈ 

πη 6 [1 ἘΠΙΘΥ ΡΟ] ΠΤ πουίι. οἱ βοΐϊαπι ΠΠΗ]1ΟΥ 8. ΒΡΘΟΙΘΠ, 

Χμ θυ. δες οαάομ ϑίγαροπὶ5 1.. ΧΥΪ. ἐς Πίεγαροῖὶὶ 

510 ΒΟΥ θΟμ 5: ἐν ἡ τιμῶσι τὴν Συρίαν θεὸν τὴν ᾿Αταργάτιν, 
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5'οα χλθ} διιοίουοβ ἤᾶθο {γα οοΟΗΓ απ ἀτπιηΐ ππαπιϊ τα: ᾿Αταρο 

ψάτιν 5. Δερκετοῦν, ᾿Αστάρτην οἱ τὴν Συρίαν ϑεὺν, ατιὰο ῬΤοΥ- 

Ξπι ΟἸδιϊ στο. δι. ΝΊΠ ομἶπὶ ΘΟΠΊΠλῖ 16. ΠΑ ΡΘΡαμΕ, 

ἼδΟ ἴῃ ΠΟΙΉΪΠ6, πὸ 1) ἤσιγα, ποὸ 1 ἰηϑιρηϊτιϑ. -τὶ 

ΑΥΤΘ] ἀοστι8. ΟἸΟΙΕΣ Οὐγεῖθ5 ὀπορρίϊ ϑδγγὶβ -ας δεᾷ εἰϊαηὶ 

ΡΠ Ὸ Ὁ ἐΥ 05} ἰϑῖδ᾽ Το Ὁ ΠῸ ϑυῦ. 1)68 ὃ: τὰ; 

Ῥπογιιπὸ ποι πι1}}}, 011 ὈΊ5065. πο οὐογοπί. 14 Ἐονοδοί. 

Τ.. Π΄0 ο. ὅγ. ἀο ϑασογάοίη)θτβ ΑΟΡΥΡΊ115. ἰναάιαϊ, ααρρο 

411, οὖ ΔΥΡΙΠΤΟΥ,, ἃ ΡΊβοῖθιι5. ἀρ  ποραμπί ργορίοσοα, φιοά 

Πιῖο οἶρι5 δ ΟΠΟυΘη. δι! πηπ]αΐ αἴαιιθ δχοϊίαῖ. ῬυΠᾶσουτοΣ 

οἴαμ ἃ ῬΊβοῖρτι5 ἀρϑιπορθαμπέ, 6] πιὰ Δ] Ίο80 φοπ 5, αὐ 

αἰτανΐ, διιη}, ν 6] 4π|ὰ 101] 51} ἸΠΔ]Θ ΠΟΙ, “αν 6. Ὁ ̓ βοῖ τι 

τπΠ]τιτ 1Π] 10] ΡΠ, οἱ ἃ ῬΊΒΟΙθτι5. ΠΘη]οῸ ΘΟΥΏ ΠΟΙΠΟΙ 

Ἰια 1. Ῥ]αΐο πῃ 1,6 σιθι5 ἸπΠ 1 πᾶ ψοπα πο) δά οἰ οβοοπ- 

ἘΡῈ5 τπἰογάϊχιῦ: πα}1ἃ ΘΠ1Π}] ΓΟ ΟΥῚ5 χοροί ο, πῖ}}8 

βαριθηίίαθ τηϑάϊταῖ]ο Ῥαγαΐτυ ΘΟΠΡΤΊΟΙ 46, χη} }10 1686. 

8) Θηρία --α Αἶγ. --- σέβουσιν) Ὧς Βχταίοντι οὐ] 

ἀρυά Λοσυρίοβ νι46 Ῥγαθίου ἡππ]ΐοβ ἸΟθΟ8, 41 1ἢ ΤΙ ΡΥ 15 

ΒΔΟΥ15 ΟσσιγΥπΐ, εἴα Ρ]Ίη. Τ,. ΧΧΧ. ο. 11., Αοδδη, 

6Ε Αασπ ΤΡ Χτ οὐ το:, ΤὉτορδης ΠΟΥ Τὼ. 1, βαρ ην. 10.» 

Οἴει. ΑἸοχαμπᾶν. Ῥαθάασσοσ, Τ,. ΠΙ|. ο. 2., Ῥομιροῃ. Μεὶ. 

ΠΟ ἰἸΟΟΝ ΣΤ Ὁ δ ΠΟΥ ΠΟΙ: “πὸ 

οἷ ἘΠΕ ΤΠ τ 0 οὐ 5 ΠῚ} εν την ΣΕ ΠΝ. ΡΟ. 

66 ΠΤ θ ΠΕ α. 21. Τ 1 ῬΡαρ. 417. 861. Γυεβπο, Επ- 

500. Ῥγδθράν. Εναησ. Τ,. 1]. Ρ. 49. εα. ΨΊρΡΕΥ. εἰ 4]. 

9) μέντοι τὰ αὐτά.) Ἰ)οογαμπί νεῦρα: τὰ αὐτά, Νοβ 

εα δὐάιάίτητι8 ὁοχ Οοά. Β. Ναπι᾿ Δ] ΓΟ] 11} ΠΟΙ ΟἸΏΠΟΒ 

Δοσγυρίϊοβ τι! 1 8}18 ΟΟἸτ1586. [4150 ἀτοίπτη. οβϑοὶ, ΟΟ]οραπε 

αα!ἀοηλ Αοσυρί! ΟΠ ΟἸΠ08. δδάδμ: τιὶ τπτο]]Π]Πσὶ Ροίςϑὲ 

οχΣ οτγοάοι. Τ,. 11. ο. 71. οἱ 8].: 5ε4 ποπππΐΐα ἀὉ ΟΠ 1-- 

5 σοϊδραπίι τ: 6 ῬχΘσον. ον Ἴ ΟΣ 2 ἘΠ Ρ. 

ἘΠ ΧΥΓ Έθ]: 

10) γύπας ----) Οοηῇ, ΑἸάτοναπᾶιὶ ΟΥὐηπ Βοος. 1.. 1Π. 
ον 1, εἴ Οοητ, Οδβμποῦὶ Ἡϊφίου. ἁνῖτιηι 68. ᾿ι. δύβ. 



“50 ΒΕΙΕΡΙῚΙ ΝΟΤ ΑΕ 

11) δ᾽ ἔτ) ΠΙΔοο νεῦρα αἀϊοοία διπη! οχ Οοα, Β. 

12) ΤτΤαύροις ---- ἀγωνίζονται ---.) δ. 46. χα εἰ, Απῆ 

Μοηταίου, Νου. Πο5, Τηβουιρί. Ἵν 1, οὐ φισάσιν 101 10- 

561 ΒΙμιαν αι 1)ιββεσίαῖ, 1. Ρ. 11. οἱ 12,, Παγδαΐμ, δὰ 

Ῥ]η. Η. Ν. 1,. ΝΕ. α. γο., Οοπμμηρηίαΐογεβ δὰ ϑιοίοπ. 

ΤΙΡ, ΟἸαπα, Ο. ς, 21,, 8411185. 1π 'ΓΥΘθ 611, ῬΟ]]. Ὁ. 286, 

ἙΔια. Ομ 511. Ληᾳᾳ. Αβιαῖ, Ρ. 90. --᾿ 95, οἱ αἵ. 

12) Κοῦροι ---- ἐνιαυτῶν) ὙΟΥΒΏ) ΠπηΟ 5Π|η51856. σ]- 

ἀοιαν ΑΥἱομηάον5 οχ ἅΠ]60πῸ ροῦία, (πὶ χπογοπι ΠΠΠΠμ 

οαποραΐ, 

14) δεῖ διωλαμβάνειν πάντων, εἴτι --ἡὶ Ῥ͵Ο διαλαμβάνει, 

ποῖ ἀπΐθα οταΐ, βοειρδίμη8: διαλαμβάνειν, Οοὐ, Β, ἀαΐ: 

ἰδία δεῖ διαλαμβάνειν" εἴτι ----. 

αρ. ΙΧ. 

1) ὑποκρινομένω) ἴ)6 ϑοιμηηίουτ πη) ΘΟΠΙΘΟΟΥΊΡ τι. Π8ηῸ 

ΨΟΟΘΘμῚ τιδιγραΐ οἰἰαμι ἘΠΠΙ]οβίσαι. ψι. ΑΡΟ]]. γα, 1. 

{ΠῚ δ γό7. 

σαρ.: 

1) αὐξανομ, --- ἀλλοιουμένων εἰς μορφὴν --αῦ 810. ἀκα Οοά. 

Ὦ. Ἑάϊίπη. οὐαῖ: αὐξομένων εἰς μορφὴν -- Οπο ἸΟΌΤΙ 

1ᾶγ ἰομίανοσο [Δ6. 46 ΠοοΥ οἱ Βνῖο. Πα Ρουί. ναὴ ΕἸ ΑΙΚ. 

ῬΥΙΟΥ επὶπὶ πῃ Οἷο Τανθη τ θηβὶ ο. 14. ᾶθὺ 50}1010: 

καὶ αὐξομένων -τ--- ὕλην. Ῥγαδοοοβογαΐξ οἰαέζηη, πφοςγινομένων τε καὶ 

δέο. ψιίεην ἐέαψιεο οἷο {15 ψιάθ ἀο 6556} αἸοέ ἐάην ἰοοιέτε8 

7}μογαξ, ιίαρθ διιθιποὴξ αὐξομένων εἰο. Νεχιθ θέΐαπει ἐέα, 

ψμάθ αἰζατν ἤογηιαγη, τηοἰχετε)ξ, κέ τα) ν1ι1 ΠΕΘΟΘ886 68έ. 

Ργοὸ αὐξομένων {!αψιιο γογέγ, σρτνοίτεην τ’ἱαϊοέμι}" ἀλλοιουμένων, 2168 

οἴαγα εδὲ. 6 ο. 17. (10. π1}1}, μεδὲ δαΐδθην λαῤεοπιμεα.: Νυνὶ 

δὲ περὶ τῶν ἐν σώματι μερῶν προξγ. τὲ, καὶ ἄπογ.γ, εἴτε ἀλλοιουμένων 

εἴς τε μορφὴν εἰο. ῬΟΒΊΘΟΙΙΟΥ ἴῃ ϑιδριοΙοηπ ἢ). ΘΡΘΟΙΠ]Π6 

τς.  --  - Ὁ ϑυεὲϑϑιᾶω σου 
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Ζ, ᾽ ν - ο - Ει 

ἐΖαιρμαμαθ 1764. 1π 4.) ο. 2. Ρ. 15. 5ῖο: Ζέδοξθ πιριναίαηρ 

απἰηιπρογεξ Οἰαγ. ὧδ Ζέλοον» Οὐ. Ζανοηέν. ἐοισεγιείιετην 715: 

Ζιι5., ἀλλοιουμένων, ρΓΟΡίΕ)" δα, ψιαθ ἐερτγείν ἔπ 7γα ο. 17.: 

ἀλλϑισυμένων εἰς --τ ὕλην. 100 φιιίίθην ἔοοο αὦ ᾽ΑΛΛΆΑΣΣΟ- 

ΜΕΝΩΝ ομῆν αἰμοαγέ ἤἰέογαχιεν μεβέϊσία,, 1160 ΟΟγεδέοξ,, (Ωέ-- 

οέογθην δοείρην τοοαῤμίο μέλ τοἰιεῖ586. τἐγούέψιιθ, οτι ταρτε-- 

αἰαγοηιδ 9 Μιζίαη. Ζ ρέδέ. ι8.: Εἰ δέ μοι ϑέμις ἦν κατὰ τὸν 

τήϊον ἐκεῖνον μελοποιὸν εὐχῇ τὴν ὀρνίϑων ᾿ΑΛΔΑΞΑΣΘΔΑΙ φύσιν. -- 

᾿Αλλαττόμενον ἐς πλείονας μορφάς. Ζμεοίαπ. 7716. ““μοίζομι. ἐπῆ-: 

ἑῖο. Τιοοίΐίο ἰαηθι ποϑίσα 4α1Π σογὰ 511, ππ}1π5 ἀπ το, 

2) κυνηγεσίας) ῬΥΟ κυνηγίας ἴᾶτῃ ἘΠ ΟΙδ]ς. νο]αϊδ κυνήγες 

σίας, ᾳαοά Οοά. Β οοπῇγιηαί. 

3) ἁλιείας) 5. οὶ Π ΘΙ5Κ. δουῖρϑὶ ῬγῸ ἁλίας. 

σαρ. ΧΙ. 

1) ὅτε μὲν) ῬανΘΌ]απι μὲν οτπὶ Ἢ οἰ5Κ. ἸΠΞΟΥῸΙ Ὁ70- 
σ ᾿ 

ῬΊοΥ 5664.: ὅτε δε. 

2) τοῖς ἀπόροις, ἐν οἷς δράματα -ττ- προφλέγον͵ ποτὲ μὲν ---- 

Ταπο ᾿Ἰδοι]ομθ μι, 4118} ΨΘΥΔΠ] Ὀτιΐδμι15, ρυδορεὶ Οοά. ΒΒ. 

{πῃ το]! 418 ΠΙΡυὶ5 ογαΐ: τοῖς ἀπείροις, ἐν οἷς ὃ γράμματα τινε 
φ«᾿ου ᾽ » ἐὰν : ΔΝ " Ὰ 
δρᾶται διάνοιαν αὐτοτελὴ μή ἔχοντα" ἢ ονῦμα ποτὲ μὲν --α-. Ῥτοὸ 

ὃ γράμματα 1ᾷπὶ ἤ ΟΙ5Κ. ΒΟΡΙΡῚ 106: ὁράματα ; ατοα οὐϊαιπ 

οϑὲ ἴῃ (οα. Μ5. Οδηΐαρνυ., πὶ ἴδο. ἀς μον ἴπ Οἷϊο 

θανεπίγ. ο. τά. ἰεβίαίασ : 72π Οοα. 278. Οαπέαῤγερέομδέ, 

δπέτ5. οοἰδαξέοπιοην ἀπυϊοϊέδας {)οοί. ΚΖ γέρε αεὖθο, ἐρο ζει, 
ες ᾽ν . 

»}»}0 ὁ γράμματα, ὁράματα. ὅπ 17 1} ἐαγηποχν ποέσέτεχιυ ογΩξ: 

ὙΡ. γράμματα. Πϊιο τἱαοιγεῖέδ πιεῖ ἐμαί ὃ ἐπιγορϑογεί. ΚΞ α-- 

αοπι ὧδ τὸ αοτέ ποδίθυ ἐμρα ἐξογεεπν ἢ,. {ξ΄. ὁ, 25. 

(αρ. ΧΠ, 

1) τὸν ὑγιῶ λόγον) Ἐπεί, οὦ ΤΊ, ΤΠ. ν, 8.: Δόγον 

ὑγιῆ, εἴο. κα ἀπθμι ἰθο. νἱάο ὙΥ εἴβίθη, 
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3) κἀκεῖνα : ὅσοι) Ῥ͵Ο σοι ο. ἬοΙδΚ. οογγοχὶ ὅσοι, ργὸ- 
Ῥΐεν 564. ὅσοι. 

Οαρ. ΧΠ]. ; 

1) αὐτῷ γ. ὃ, κι πάντα) Οομΐ, Ν. Τ, Ἐριβὲ. «4 ΗΟΡΥ. 

.. 2) ἄνωθεν) ΟΥ, Ἐνδηρ. Ιοαηη. ΠΠΙ, 5. 

5) αὐτὸς) Απΐορα ῬουροΥδπὶ Ἰοσοϊαίιτ; αὐτὸ, 

4) γεννώμενον; ἢ π.) Τία οτιπι Ἐ οἰκο 1ορίπιι8. δὸ ἄϊ- 
δ. στιίμητι5. Απίοα ; γεννώμενον πάλιν οἷο. 

5) οἱ ἀποῦν, --- τίϑεντα), 6 πος ποιΐδβδιηο τἰΐι 

νά ῥγδοῖου Νοβίυαμι οἰΐα α]0υ. Μαχ. 1. 8., Αἴμποη. 

ΧΙ. ι., Θεβια. ἢ] ογα]ά. δὰ Ασπον. αᾶἂν. ΟΘοπὶ. 10. Υ.. ρΡ. 

100. 64. 1Τ,. Β., 15. (ὐαδαιίρομ. δα Ῥεγ5. δαί, ΠΠ. ρ. ὅοὅ. -- 

ὅοθ., ΟἸ8ν. Οπροῦὶ ΟΡ88. Τ,. Π. ο. 9., 1ο. δίθανβ. ἀδ 

Ἐπποσα. ο. 0. εἱ 4]. 

Οαρ. ΧΙΝ. 

1) ἀφ᾽ αἵματος τὸ βρέφος ἀπ.) Τίασ Τυνομα]. δ84ι. ὙΠ]. 

Ν  ἸἼΩθ.: 

-- --- πιοΐο ρῥγέμιοβ ἱποίρίοπέθην 

Μογο ναρίξιιδ, οὐ αὐλο ὦ πιαέγα γιθοηέοῦτ,. 

Αἰαπο ΠῚ τδοει8 πὰ ἱπίαμίεοβ δῖνο ἱπίαπϊοβ ἃ βαπρππα ἃ 

ΤΟΡΊΒΟΟμ 5 1{18. 56 Πσπ] πο] στ! ποι! πα πέττ: δχταΐίαπο ἴῃ Οο- 

ἄϊοο Τ]Ποοάοβ. 1,10. ΠῚ. ΤΊΓα]τι5. ἀὸ Π15, «πὶ βαμραϊπο]οησ 

ἴοβ ομηρίοβ, ν6] παίγιθποβ δοσερογι πη. 

Οαρ. ΧΥ. 

1) ἐπεὶ μηδὲ) ΤΙ ΡΤ αἰνίδο Ππαροραμΐ: μη δὲ, δᾶ 

ἘΠ θη ΟΣ 6 ἢ 5οη5) οἰποὶς σοππποία Βουιρίανα. μηδὲν 

Οοά. Β ἀαΐ: ἐπειδη οὐδὲ, 

2) Ἢ -- Χρονον) σοά. . οἴου; 3. ἥδεται 3 λυπεῖται 

περὶ πάντα, ἴῃ υἀ(. οἱ (οα. Α [εἶς ᾿νοηὶ νευβιιβ 8516 βδοπαραΐ: 
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ὃς υἱοὺς καὶ λύπη, παῖς πατρὶ πάντα χῴφόνον. 

Ἠδϑι ον. ον] ἀτι5 δα Αὐπορ. ἄν. (Οὐμπῖ. Τι. 1. ». ὅ. οἀ. Τὰ, 

Β. ὀμπιοπᾶαγο ν ]οπβ δππὰ Βαπο ἴῃ πχοάσμα Ρουνου τ; Ὁ 

Ἢ δὶς, ἠδ λύκος παῖς π. π. Χρ. 

1... ΤΟΙ] τι5 Πουίαϊε. οὐρ. ΧΙἼΊ,. οομμοἱῖ: 

ὡς υἱὸς ἡ λύπη πᾶς π. π. Χρ. 

15. (ὐαδαιθοιτι5, ἰοδίς ΒΊσαῖο,, δῖ. οπιθμάαραῖ : 

Εἴδεν, ὅση λύπη παῖς π΄. π΄. Χρ. 

ΑἸῖο πιοᾶο οἴΐατη. ἀρᾷ ἘΓου πη Οομηπηοηΐ. Μί55. 15 

ῬΙαίομὶθ Ῥηαράγαμλ πο Τνομι νοῦβιβ υϑροσιΐαχ: 

φόβος ἢ λύπη παῖς πα. π. βίον. 

Ῥοντο ἴῃ Αμ]ο]οσία Οὐ. (οα, ]άοο}85. Τ᾿. 1. ρ. 97.) οἵ 

ααϊάθη δπΐο ἵππιπὸ οἀϊίοχθηι ἴα: 

Ἴϊδεϑ᾽ ὅση λύπη παῖς π. π. Χχρ. 

Ῥ]αΐαγοῖι. ἀθ Αἴποσο Ῥυο]. οαρ. 4. ἁπία Υ̓γ ςΏΡ δ. }.: 

ἥδε, ὅση λύπη παῖς π. π. χρ. 

ϑοὰᾷ ΥΥγ αι οῖτι5. Ἔχ θπι νου Ἰθοίομθη1, βορν αἰδπλ 

ἢπ Οοάϊοο Μοάϊοοο Ατιθιτάουι, ρῥγοάιίαμι ἃ Πα πηκοηῖο 

δα ΤΠ π11. Ταῖρ. Ρ. 52.: Ἢ δέος, ἢ λύπη παῖς π. π. χΧρ.γ) 481} 

ΒΘ ΒΤ1Π}115. 

5) ἐπιτρέχῃ) [ἴὰ οογγοχίπλιβ ρτορίεσ δηίθορίθῃϑ ὅταν, 

ἘΞΔοραίαν : ἐπιτρέχει. 

σαρ. ΧΥῚ. 

1) λαμβάνειν) Ῥτο λαμβάνει, τιὸ αηΐξδα ογαῖ, οὔπι Π εἰ8- 

Κιο βου ιρϑίμητιβ λαμβάνειν, ἀπο οἵα Οοα, ΒΒ ἀαϊ. 

2) προςεπισωρεύσει) Ἐ,Θσεραίαν: προεπισωρεύσε. ΝΟΒ 

Ἐ οΙ5 Καὶ Ἰδοί το πο πὶ 5 τπΠ7, οἷ] ἀϑϑθη {τ ΠΠἸΟΥ̓ΡΤ 8: 5160 67'-- 

αροιρπεῖαί. ἘΠ’ βαυ}]οὸ ροβὲ ργὸ πρὸς τὸ ΒΟΥ1Ρ91: πρὸς τῷ, 

5681: θοβιί ]δηΐο, 

5) καὶ μὲν δὴ) καὶ) Ῥγο μὲν Ἰοσὶ να] Β εἰ5Κ. μὴν. Αἵ 

Ἰᾶθο ψοῦρθα Ρουροπο μαΡοηΐ οἱ δἰ σαι βοαπε: Οἷα εἰλδι. οἵς 

ΤΙοορονοθη. ἐο θαάτνῖο. Οὐ, ρας. 98. εἀ. Βομᾷίζ: 
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4) δύνωνται) 81. Ἰορίπηβ ΡγΡΟρίοαυ απίθοβεῃβ ὅταν. 

ΤΑΡΥῚ ΠαΡοραηΐ : δύνανται. 

5) χρῆσθαι... .«... χρῶνται) Τιοοί ΟΠ Πα ΠΌ, ἡ 18} 

(οά. Β οΥ]ηρεῖ, πιο] 6 η] 6588. ραίο ἥπϑι ψυϊσαΐα: 

χρῆσθαι, γάλακτι χρῶνται. 

6) ἀποτεκεῖν) [τὰ οὐ (οά. Α βουιθομάτθμι δὲ ὑτὸ 

ὥποτοκεῖν. (ὑοϊογτπη 46 νοῦρο, απο ἁηίοοοα!!: τελεςφορῆσαι, 

εοὐμΐεν ΟΡ. ὙγακΈΠ Ια 8δ11ν. Οὐ. ΤῸ ΟὟ, ρ.,:188. δ 

πο  ν δε 

7) ὡἧς δύνασθαι!) 816 Παροηΐ ΑἸάτι5 εὐ αἴεγαας Οοάοχ. 

πη ΠΊρΑΙΠΙ φἀμποπο οδ: ὡς δύνατα. Εἰ ῥγὸ δο, φορῶ 

δοαμαϊίαν: ϑρέψαι, Οοά. Β ΟἰοΡΕ τρέφειν. 

8) σωμασκοῦντ) αϊΐαμ οταΐ: σώματε ἀσκοῦντε. Οοά. Β : 

σῶμα ἀσκοῦντι, πᾶ τιπὸ ψοράριο βουιρία 1η6 51 811} δα μῖ- 

θοηι Ἰδοϊοποηι: σωμασκοῦντι; τι οἱ 1π|γὰ σαρ. 80. : σωμασκοῦσις 

9) μόνος ἀνεϑρ.) ΠΙῸᾺ μόνος πο} οχ Οοα, Β ργο- 

Ῥΐου ν]π ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ]85. 

10) περὶ --- σώματι) 510 ΡΥῸ περὶ τῶν ἐν τῷ σώματε 

Οοα. Β ἀεάμ. Αὸ 810 οὐΐδηλ βργα ᾿ΘσΊ [ΠΥ ΟαΡ. 10.: περὶ 

σώματος καὶ τῶν ἐν τῷ σώματι. 

11) -α παραιτησάμενος --α δυςχεραίνοντας.) Οοα. Α οἵ 

ΑἸάτ5 παρεηΐ: μικρὰ δὲ παραστηήσομαι τοὺς ἐπὶ λεπτὸν διαιρου- 

μένοις δυςχεραίνοντας. Ἐϊοάθη πιοίο Π ΊΙ σα] Ἴτπ|5 δα 141, ἐδηίτι πὶ 

ΨΟΥΡῸ διαιρουμένοις ἴῃ διαιρουμένους υπιαΐο. Οοπίτα 1η Οοά. 

Β Ἰορίίασ : μωρὰ παραιτησάμενος τοῖς ἐπὶ λέπτον πρὸς ὀλίγον διαι- 

φουμένοις δυς χεραίνοντας. ἘΧ 15 ψΟΡαῚ Ἰδοί ομθ πὶ τ βἐ {π|550 

νιάοου. Νοο ἰαπιθη {Ππ||| διαιρουμένους, ατιοά Π σα Γπ|5 118. 

Βοῖ, γαπο το] πάπιπὶ δῖ; απιπὶ ΡΤΟΡΓΊΘ οτπῖ δοσιδαΐῖνο 

ἀττικῶς ΨΥ θαμ δυς χεραίνειν τππισαίαν ; κοινῶς δυιθη} οἴαπὶ (ἰαἰῖνο, 

σαρ. ΧΥΠ. 

᾿ Α 
1) ἢ στροφίου) Τῃ Οὐ. Α οὐ ΑἸΙ4. ρογροῦᾶπι: ἡ. τῦδ 

4ίον. (οΥμαγ τι5 μη816 νου: ἀπὲ )αδοῖα. Ἰ)ερτιοραΐ: τε 

ἐπῇείια. Ῥνυαείογθα αδἴογίβοι αι αἴθ μδος γοΥΡα βιι5{π||. 
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2) χρημότων ἐτίκτησιν) Παεο νουρὰ «οά ηλτι5 ἐχ Οοᾶ, 

Β. Απίορα Ἰοσοβραίτι: κτημάτων κτῆσιν, ΤΛΪητ|8. ἀρ ίο. 

Οὺρ. ΧΥΠΙ. 

1) --α μάλιστα γυναικί.) Ῥδπο. Καὶ ψὰρ, πὶ ΠΙβο ει (μὰ 

861101. δα ΑὐἹβίορπαη. 80. ν. 474.) νουθὶβ Ἰοηιαν, κατὰ 

τὸν Φωκυλίδην τὸ τὴν κόμην καὶ τρίχας τρέφειν τοῖς ἀνδράσιν οὐ 

καλόν: 

Μὴ μὲν ἐτ᾿ ἄρσενι παιδὶ τρέφειν χαίτην πλοκαμῖδος, 

Μ κορυφὴν πλέξῃς) μ|9᾽ ἅμματα λοξὰ κορύμβων. 

Αὔσεσιν οὐκ ἐπέοικε κόμη, χλιδαὶ δὲ γυναιξίν, 

Οὐατα ορ᾿ῃΐοποιι γϑρίοιῦ δἔλαγα Ῥαπ]τι8. ορΡ. 1. αὐ ον. 

Ὁ}. ΚΙ εἰὐνοξα ἀ:ιοίοτθι 

2) ἀλλοτρίαις ---- χρῶνται.) ΒοΙοθδηξ ἴάπι ἀΠΈ τι 1881-- 

γιΐδ ἰεπρΟΥ 15. πα] ἸΟγ 6 85. σα Ρ1 ΔἸ] Τ Υ ἢΠ108. ΟΡ Π65. δάρο- 

ποῦ, ἴΠ ῬΑ ]Πὰσ ἀρτ Ον]ά. Μοίαμα. Ψ|. ν. 20. Ὧδ 

ΠΟ 5. δα Δ 5ο  {{Π15 οχηπῖπο σοπίου Ο]θπι. ΑἸ]οχαπάτ. 

ΒΒ δ Πν. Π- εὐ χἀτε ν δι» ΑΥ ἌἈάν Τι ὙΠ νος; 

Ἄρῃ]οῖ. Δίεΐθηι. ἅ,.. ΧΙ. ρΡ, 7γθ9. δά. Οπάομά., ἘΊγΙε. 

᾿Αδίσου, 1... ΨΙΠῸ ας;  ἄγεμαι. δεῖ, ὙΙ. ν. δοο., δ86- 

τοι: (ἈΠ σι]: ὁ. αὐ. δίνου. δα. 6... 110" Οδέδνιισα ἃ} 

1ιὰο ἄο τὸ οἰΐαπη θ]πτὰ δοῖγο ὁπρι, Ἰοραΐ Ῥυιδονῖοὶ Νῖ- 

οοἴαϊ Τιρυττν δῖο 1πβουρίπια: ἔζοῦον ον Οεὐγατιροΐε εἶθγ' 

“αἰδολει, ἴσαν ται Ῥεγγεοίειν ἐπὶ αἰξογυ πεγιαΐ 7616 }}} Ζεΐ--: 

ἔοι; εἶμ ἠδείογέδοηε ζὔηξεγεποδππο. Μὰ ΟὉ Αμμ7εγ- 

δίίοΐοα. “δεογίωιν τοῦ ϑέορέέ, αϑοι. ὃ. ΠΔΔΙΟΤῚ. 

5) σοφῷ ἀνδρὶ, καὶ ἱερεῖ.) 1)εουαπὶ ψοχρα καὶ ἑερεῖ 1π 

εἄτι. Ειραϊῖ. Α πο ἐκ Οοαα, Μ55. οἱ Α]άο αἀϊοοΐα βιμῖ. 

Ναμλ βδσεγ οι ἀποσαο, (χορ Αοσυρίϊοβ!) ᾿]ΟΧ ΠΣ 

[ἘΠ586. σομιδι ΑΥΡδΙΠη 10 Ραβοθμαϊ ψ6] Ριι6γ 15. ποίτι Οϑέ, 

Οοηΐγα ἀοοβὲ ἀνδρὶ ἴῃ (οά,. Β. 

4) περὶ τὸν Δ.) Αὐοῦΐππὶ τὸν οὐ ΒοΙδκὶο δά-π 

ΒΟΥ Ρ 51. 
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“ἢ , 5) Τούτων ---- ἐπιτρέπει.) Τῃ (ὐ4, Α εἰ πἰτασαε εἄ, 
. , ᾿ γι ΕΣ “- ᾽ ΕῚ ν᾽ Ἰοσιίαν : τούτων γὰρ οἷς μὲν ἔϑος ἐστὶ κομᾷν, ἀγαϑόν. ἐπειδὴ τὸ 

ἢ “ δ .- ͵ 
ἐπιτήδευμα κομῶν ἐπιτρέπε. (Οοὐ. Β' αἰπὶ 5['ο: τσύτοις “γὰρ 
» Ν 3 ) “- ω ν ΠῚ ΄ -ὠ ἃ 3 Ζ 

οἰς μεὶν ἐστὶ θεὸς κοσμεῖν. οἷς δε τὸ ἐπιτήδευμα κοσμεῖ ἂν ἐπιτρέ- 

πε, Ἐχ ἀπίριι8. ἀπαθυ5 Ποβίσ ἢ ΘΟΠΙΌΣ δ γ6 ᾿ΘΟΙΙΟΠΘΙΗ 

1151 ΒΙ1118., ὙΟΓΌ18, 486 ργδοοθάππηξ, 1πραηΐθι5. 

σαρ. ΧΧ, 

1) Καὶ τοῖς εὖ γεγονόσι δούλ.) ἴΙαο. ἄς ΒΠοοΥ πῃ Οὐϊο 

Τ)αν ΘΗΪΥΊΘ51 ο, 14, πππο Ἰοσπμ 16 διηθμάαντξ: Οονπαγίι5 

(δαϊτέ: δέ δεγνὲ8δ ζορίξέμιϊδ οὐ αἰογπὶ ποδίγαθ παίἐς νίπομία 

αὐἰαδί. αγιέην γϑοίθ. ΜῈ δαάπθ οἤεμείογε αἰέφιεοπν ροέεοέ, 

ψιοα εὖ γεγονότας αΐοαΐ 5ογροβ, ἤοὸ οπΐμι ἐγγεγεεῖδ Ρ70-- 

»γίμπν εδ. δὄγαξ ἐέαψιθ οἵμγυ ἰορὲ ααπιούπεγ, πιμέαΐίοπς 

ἐδ οι εἶχεν ριείαγο,η: καὶ τοῖς εὐνοοῦσι δούλοις δεσμὰ οἷο. Εὔνσια 

δα0 06. ἐγίφιεξίι7" δ8ογνέδ. Π͵επαπά. ἤγασπι. τ. 50ὅ.: ὅταν 

τύχῃ τὶς εὐνοοῦντος οἰκέτου, (ειατιεἶο ψιιὲς ὀεγιθε οἴη 567, 170 

γυιαοίτι5 686. γὲξ 57,1 οἷ 6γι ἔθη ΦΟΥί676 πιαῖζδ. ψα εἶθ γῈ 

ΟἹ. “Γδογιὶ αὐ΄' ἤζαξέλ. ες. ΚΖ, 25. εὔνουν ϑεράπαιναν εἰξχίέ 

πο 8167 εἰἕαην ἢ,. 11], δά. καὶ τῷ ϑεράπαιναν ὠνήσασθαι βουλο- 

μένῳ, εὔνουν ἔσεσϑαι τὴν ϑεράπαιναν προαγορεύε. Ἀπ εἰ ψεΐ 7ώ-- 

7γειἐαηην, 6771676 «τέ, ῥογιθροίαην αποίζίαπν 7ογ6 ργαφεζϊοτέ. 

μετ᾽ εὐνοίας δουλεύειν σαίίεί δ. Ραμίμ5 αὦ ἔρλεβ. ο. 71, 

γι εὖ ρίατα Λαδειιέ ἔγιέογργεέος. ορέϊηιὶ. Τοδϑοί ἑάπιοῖν ἐπ-- 

ξε ίϊοὶ οἴδ 8078, τι ὅδπ6 διέ, οἵόην τοὶ ᾧ τι 5 δεπ 6 

αϑίέν, φιὲ ὄοπα οοπαϊέϊξοτηιο Κγ τετετυ ἔτι 7᾽, ἐαϊζ2ι6 

«“[συΐοις ργαογεγούαί. δος 1116. Οὐ! ἀπίθι 2. 58 Ομ 

εἰΐδηι ἸΘΥΊΘΥῚ πχμίαϊίομθ Ῥαχὶ οι] καὶ ἀθ ἸΙοοο ἀπο τοῖς 

εὖ γι αὐτο δούλοις ἰΥἀη5]ὈΥἀμητι5, οἵ Ῥαμοίο ροϑβί δημαίνει (6-- 

Ἰοίο 1ἰὰ Ἰοραμητ8: -ττ σημαίνει τοῖς εὖ γεγονόσι, καὶ δούλοις 

δεσμὰ περιτίθησιν. 

2) ως γὰρ ---- δεσμεύεται) (ΟΥ̓Δ τι5. τη816 ἱπίουρτεία-- 

ἵμτ: ζ ρέμγίπιμπν επΐπο δοία οχμίπα ἐλρανποηἐδ ἐδτεηι 
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ῥγχγαεεί. Νοὴ ἰσποτο 6 8615. ἀποάιθ απ 18. ̓ Ισαμηοπία, 

νοι ϊα [ἀοίὰ 6556. δε χη} 1π5, τἰὖ οὔοὸ αἰΠάδιῃ θοηδ60, 

ἱπαϑίδαθο αὐ νουθτιμι. 1116 Ἰοοι8 00 πποο 116] σο μα τι8 

οϑί: Ζ ογιηζεο εἰῖπν ἑμῦα οῳφμίπα, πὸ αἰπεαέ,, τὐμοϊξε' 

«ὸ σοιϑδίχίποϊίεν, ὕπάο χρυσάμπυκες ἵπποι ΠΟΙΠΘΙΟ. ἘΎῈΣ 

πὺξ ἐκαλεῖτο, ἰπαπ1 Εὐτιδία! πῖτι8 αὐ Π1δα, Υ. ν. 5Φ68., σεῖρα 

κατάχφυσος τὰς περὶ τὸ μέτωπον τῶν ἵππων τρίχας συνδέουσα, (ἝΟ6-- 

ΓΟ ᾿ΠἸΟΥ ἱππεία οἱ δεσμεύετα, (οἀ. Β νορᾶβιίτμι πᾶσα 

αὐτο, Ετροὸ ἰοία τπιθὰ οατῖπα ὙἹΠΟΙ ΤΌ, 

ΘαΡΉ ΣΝ ΧΗ: 

1) "Ἔρις τ προαγ.) Νοπ βοῃιηοιΐοβα ἷο οΡβοτγαὲ 

Ομ ΘΟΙΟΥ ποϑίον, 1 πὲ5 ΡγῸ σἀρΡ}}}15. ΠάΡοσα ἸΟΠσῸ8 1]0Υ-- 

Ρὸ8. οἱ βοπι 5ἰ συ οανο ΝΙμιίσλη {πὰ ΠΠῚ ΡΊΘΟΙ ἰπ 

ἸΏΟΥΡῸ ΘΔΡΙ ἸΠΙΡΟΒΙ 1 6 1απὰ Ποραπί. Αἰάπιθ ϊ ρ.]60}1 

α Ονάθοιθ. πιλίδια. ποι] δηΐπγ. [Ἰαΐο ἐθ ἤθρῃθ!. 111. 

Ρ. 8252. Ἐς. εα. Ἐταποοῖ. 1602. Ἐὰν δέ τις αὐτῷ μακρὰν δίαι- 

τῶν προςτάττῃ, πιλίδιά τε περὶ τὴν κεφαλήν περιτιϑεὶς το, 8οά 

εἴϊαιη. 86 πὶ 115. ΡΠ] θοαὶ ἰυἸδιιοντι ἃ ΡΑΥῚ οδμ888. 

2) καὶ) απο ραγίτουΐαι ΠΟ ΤΘΙΪΟΙΟ, 8βο οὐ 117- 

ἢμῖτῖνο, 4π| 5θαϊίν : δοκεῖν , Ποία μλ ΤΠ ΟΡ Οἴου ὥςτε: οἷ 

ΟΟΥπανῖτ5 αποηαο νουίθπείο χρυ ϑϑιῖ: τξ εα ογαΐξέα 566 ρ6 ἔπ 

ἐαρίέο ἰαπαβ ξοβδέαπϑ νἐωεξαΐξμτσ' ἰδὲ ἰρδας αρφηαίαβ αδεγθ. 

5) -- ἀπορίαν) δ1. ἀράϊπια5 ὁχ Οοά. Β; ἀππμὶ ἀπίρα 

ἰοσουοίην : ἀτυχίαν. Νοδίοῦ. ΟἸ]ηὶ οἱ 8188 πενίαν οἴη ἀπο- 

οἷα εἰ πένεσθαι οἴη ἀπορεῖσθαι ἰπησιϊ. γιά [χά1ο0. Τ πα 

ΡΆΜΠο ροβὲ Ὁοή. Β ἀλϊ: πᾶν μὲν γὰρ, εἰ οοίον! ἸΠΡτΤῚ: 

ἐξεναντίας γὰρ. ὕπὰ Ἰοοίο ρυδοίοσοπάα, ρθποβ Ἰοοΐογειπ 

βίο. 

4) Αἱ δὲ ψιλότητ. ---- παρέχουσιν) Ατὐάδοϊα πιοὰ ἴπ 

γοβιπθηάο ἰοο Ἰἰοοο αἰ πν ρανίῖπι αποϊου!αΐο ΟΟ(Ἰοἷ8 

Β ἀπορίας οὐδὲν Ῥχτοὸ οὐδενὶ ΠΡ Εμϊ5, ρα πι ογαίϊοιιο ἃ 

Ξοπξοηίτα Ῥοβίου 8 ἢ ΡΓῸ καὶ εἰ παρέχουσιν ῬΡῸ παρέχωσι 
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Ῥοβία] απ! θιι5. Μονίο Ἰριίαν 5810: (αἰρείϊο5 εἰ ἐπορία ἐπ-- 

ἐ6)" 86 χγιίλμιιέ εἰῤῥξογππέ; περ ργορίεγοα ψιοά ρὲ» εἰε78-- 

οἵτιν οαἰογὶδ Μιμυέ, πεζιιθ ψιεο ἐπ τοέγαψτε αἰεί ἀρ-- 

φῬφνυελμεπεοπες γαριίία8 αὐἰεμία ποδὲς 68έ. 

8) δεξιὼ μέρη) Του μέφη ἃ τὴϑὸ ὁχ Οὐοά. Β αἀϊεοίππν 

οϑί. (ἴοι {{ῦτι 14 ποπ παροβρδηΐ. 

6) καταδίκην) στα ΑἸάο οἱ Ῥοιδκίο βορ  ρβ:πητ5. πΠῸ 

νψοσαθαΐο καταδίκην ῬΤῸ κατὰ δίκην», τιΊξ τὼ ΒΊΡΑΠΙΙ οὐ. οὐδέ. 

(οἴου. ἧτῖις [δοιαὶ νευρὰ Ὁ. Οὐρρίαμι Βρ1δὲ. 77. δά 

ΝΟ ϑίϑητ: δὲ οαΐευοβ πα ῖγα8 ἴθ ΜοίαΠ]ο σοπϑίτπίοβ: 

δεηιομδὲ οαρίξί5 οαρίέίμ5 Λογγεβδοίξ, δε φτέτεσν δὲ οαριεέ 

Ολνίβέια: φιεαζοοιηψιθ εἰμ οαρμέ εἰδοθαξ τιθοθ586 ἐϑέ, 

ψιιοα οὐ 11λομευϊηιὲ ἐπιδήρηιε ὁδί. Ἰἴἴὰ οἸῖμι ἰοηἀοθαμπίπν βοῦν 

δα τοΐ8]1α ἀαπιπαΐ. Οὐηΐ, εἰϊαπι 1 ἅτ, ῬΊΡΠοΥ. 46 ὅου- 

νὴ5 Ρ. 256. 

7) κἀκεῖ) Τία σππὶ πίγοσιιο Οοάϊοο οἱ ΔΙάο ροβαϊπηαβ 

ῬΙῸ κἀκεῖν, 

8) μὴ πρός --ττο ἂν διαφύγοι) Βα, οἱ Οὐοα. Α ἀαπΐ: καὶ 

σφύς τινων βίᾳ κατεχομένῳ,. ταῦτα γὰρ ἂν διαφύγοι: Οοά. Β ἀπ- 

ἴδηι δῖα: μὴ πρός τινῶν βίᾳ κατασχεθῇ" ἐἑξστα γὰρ καταφύγοι. 

Ἐπ πὶ5 ἀπαθι5 ποβίγαπι οἴ χ λι5. ἰοοί ΘΠ. ΤΠΟΪΠΟΤ ΟΠ. 

Ῥαϊαιο5. αἴχιιο ἢ. 1. ἀρίμονοιη. πον άδῃλ ῬΟΡΙ]ΟΥ Ιλ 

εοπϑιοίπάϊποιι [ογίαβϑο τοβροχις Αντοιῃτάουβ βάγρθαμ οο- 

γαδηάπο. γδάοπαϊ, τἰὖ Ἰομ 56 ἀπ ογ 85 1. Ῥ6}1Ὸ εϑδοπΐ, 461-- 

γπογο  αλαπο ποδί: δου 5. τι Ῥτιβμα. σΡ τη ΔΡΡγοθη- 

ἀομᾶϊ. 816 οἰΐαια 1,ϑορἀδοιμο! ΠΥ Ραμ οα 8 οατι888, 

Ῥταοίου. Οὐ δοοουι Ὁ]ΤΟΡ ΠῚ. ΠΠΟΤῸΙῊ ; γαδιΐαγθ οἱ Ἰγοηΐοβ 

Δργναάολο σοπβπονιας: ΟΑΡΉΠ]πηι ἰδηῖο ἃ ἴοι σὺ Ῥ͵ΟΤΗΙ 

Οἀπδδοῦτπε, τί, 51 Τα σθαι μγοαιαγοηΐτ, 1ηϑίοσοι ἃ ἴεγρο 

ὙἸποι] πη, 410 ΟΔΡΙ ροββοπΐ, αἴ 11 Ῥγᾶθ σαρίυχδθ 

ποία ἀδϑιἐπαΐίοσο ἀππηο οομϑιϑίογοηΐ, δὐἀνογβίατια 4111-- 

οανοπί. ῬοΙπχ Ππροίοοβ ὀπισϑοκόμους νοσαΐοβ αἰΐ, οἱ Πε- 

οἴογουι ΤΠπάθιι5. 66 ΡῸΡ ἰεῦσα ἔπδα σοομα ἰδ σπθῃ 40-- 

ΒΟ, τὰ ποὰ ΑΡραμίοβ. Ῥυ μ108 ΟΙΠΒ ΠΏ Οχοοριίαδδ8 
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ἘΠΟΙου 5. ἱταᾶι. [Ιἃἄφὰν ΤΟ Ιου 118. καρηκομόωντας ΟΥ̓ΔΘΟΟ8 

τὰ ἦθ οασδδα νοσαΐ, τὖῷ γοίου δ 6118. 1πἰου γος. Τυδάπηΐ, 

πο τλουὶβ οϑϑοῖ ἀριὰ Οὐάθοοβ ΟΟπΊα8. ΠΠΠ1.6, 1} 51- 

σαι ΤΟΣ τι 41}}15: ᾿ ποδϑάζπιο ὈΥ ΤΠ ) 41 ΠΗ ΔΙ ΓΟ ΟΥ̓ΟΗῚ 

σαρὶτ5. οομαπι ΡΟ] αὶ Ἰ)ο]ίαοο ἐ641580.,}) πὸ απ|8. οὶ 

ὩΡΡΤΟποπίογο ἂὸ ἴθποχο Ροβδοῖ. ῬΟ]Ύ Θητι8 οπ ϑίγαίος: 

δοηλ, Τ,. 1. ς. 4. 5ἷο πανραΐ: Θησεὺς ἐν ταῖς μάχαις τὰ πρό- 

σϑεν τῆς κεφαλῆς ἀπεκείρατο, τῶν τριχῶν τὴν ἀντίληψιν ἀφαιρού-: 

μενος. Μετὰ Θησέα ὅσοι “Ἕλληνες οὕτως ἐκείροντο, Ἣ κουρὰ Θη- 

σηὶς ἐκληΐζετος ζηλοῦσι τὴν κουρὰν μάλιστα δὲ Ἑλλήνων ἔλβαν- 

τες. Μαρτυρεῖ ἄδων Ὅμηρος ([]Ἰο. 11. ν. δ45.): 

--- Ἄβαντες ὕπιαϑεν καμόωντες. 

ΟΡ. ΧΧΙΙ. 

1) ὅλην) Εἴαπο νοσοη ψι]σὸ ΒΘ ραίῦ σλὴν, απο 

οαὰὴ ΠΟΙΒΚΙῸ ἀο]ονι πἰὖ ἢν 1. ἱπορίπῃῃ. 

2) γελωτοποιοῖς) 5ιιαμα1: “Ἴωνα. ΟΥ̓, ΝΙΊΟΟΙ. ΟὐΠέσθΒ, 

ὁ Τιτιά18 ΘΟΟμ]015 εἴο. ο0. 8. 

2) τοῖς --α ξυρᾶσϑα!) 1)Ὸὸ Ποὺ ΠΙΟΤῸ 51 64:85 ρανίϊηι 

Ρ᾽ασ πηΠῸ05. Ν' οἴθστιμι ἸΟΟΟ5., ῬΑΥΓ]ἢ εἰϊαπι ἃ11ὰ βοὶϊίτι αἰ1518-- 

51πἃ ΘΟΡΠΟΒΟΟΤΟ ψοἸΐ: δάϊνρο [ἰσϑὲ 1)1αγίτπιηι, ἀπο4 1π-- 

δοΥριίασ : “Ζοχσιπαΐ εἶον ρῥταοίζδοδειν ἤἰοιἐῥιτίο. ον αι,-- 

ϑοροῦεν τ. Ο. ΚΘ. ιιοίαπα. 2δεγίχι. οἵ ααϊάεμι Ψο]. 

ΧΥΙ. Τομι. ὅ. ἅπη. ιϑοό. τ|ὺὖῦῦρ ἃ ρΡαρίπα 67. τι54ᾳ. δά Ῥ. 

22. Ποῖ. (ὐὯ70}1} ΟἸ ιν δία Μαίμᾶϊ αἀἰβριυίαιϊο την θηῖ-- 

(ὩΥ79. ὍᾺῚ {{ππ||τι8 Π1Ὸ οβί: 252} ἕὰς “Ἰθδοῤποίαοιν εἶο5. 77]αἱρί-- 

μααγοβ τι οἷο δαγίοβ εἶπ αἀδῦὺῪ ἤζοαε σὶρ εἰδογίαδϑοηεία 

“ἐρίοις ϑαολθ3 

4) --- Αὐλον ἐστιν -Ὁ} 510 ῬΤΥΟ: ἐπίσης δηλοῖ, ἔστιν ---ι, 

εὖ απΐθα Ἰοσοθαίπιν, οὐπὶ ἢ ΟΙΒΚΊΟ εἰἸ5 1 στιμλῖι5. οἱ [6 σ Πλτι8. 

5) --- παραλλαγὴν στοιχ.) ἹΠππὸ Ἰοοιι οἰΐαι Ῥοίαντιϑ 

ἴῃ Νοῖῖ5 δὐ Βύπο8}} Βοομ, (ὐαἸνι, δεὰ ρτὸ σαραλλᾶς- 

γὴν ΡομΙ παράλλαξιν 
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6) εὐπρεπείας μέλει ---- μὴ ἀπόροις.) ἴῃ γοπηροηᾶο Βοὺ 

ἴοοο Ῥαγίμη νπ]ρσαίαμι βοαιιυίά δάιπιι85., ρᾶγίϊπι ΟΟΘΙΟΘμν 

Β. ῬΥΙΟΥ 6ΠΙΠὶ 510: μάλιστα μέλει εὐπρεπείας, ἀλύποις τὲ, καὶ 

οὐκ ἀπόροις, Ῥοβίουϊου. ἀπΐοπι μεαροὶ: μάλιστα εὐπρεπείας μέλει 

οὗτοι: κείρονται. μέλει δὲ εὐπρεπείας, τοῖς τε ἀλύτοις, καὶ μή ἀπόροις. 

7) τῇ ἀνάγκῃ περικείρουδι) Ἐάϊιπιη ταὶ: ἀνάγκη περικείρε- 

σϑαι.. Νοπίγδμι βου ρει ἐσ σα. Β ἀοάμπηϊ5. εἴ νου θη 

περικείρουσι αὈἸάΘηϊ ὈΥΟΡΙΟΡ ποι πδεϊνθιη, 411 ΡΥ ΔΘΟΘΟ 11: 

οἱ --- γινόμενοι, ΑΥἐΙοτ τι τῇ δπΐθηι, ἀτπῖα πιὸ (6 51 ΠΡΌ ]ΑΥ 

ποροϑοϊίαϊο βοῦηο δϑί, πᾶ 11, 411 1. 4] 1118. 1815 νοΥ- 

ΒΆΡΔΠΓΙΓ,, 856 1051 οἸνοσι οη ἀογϑηΐ. 

8) τινῶν) Ῥοβὲ ποὺ ἀθεβί, τὖὸ οδὸ δυὺθιΐγουν,, σεῦραπς 

ὀνυχίξεσϑαι. 

9) Καὶ γὰρ τὸ ὀνυχ.) 81. ἀπίοα Ἰοβοθαΐίιν, Νοβ ἂγ- 

ἀἸοα] απ τὸ δηΐθ γΈΡτιμ ὀνυχ. γὙΕΙΘΟ 115, Τἀαπ|6 ΠΟΙ 11}- 

μου ϊο, οὖ απίδηιο νἱἀοῖ. 

10) ἐμπλέκεσϑαι) 810. βου ιροηάππη οὐδὲ ὉγῸ ἐκπλέκεσθαι. 

11) τῶν τούτοις ἀκολούϑω"ν) 510. ΟἹ ῬΥΔΟΡΟΒΙ ΟΠΘΙΗ, 

πᾶ6 δηϊοοθά!ξ: περὶ, Ἰοροηάτ οδ; ΠΟΙ: τοῖ τούτων ἀκο- 

λούϑοις, αἱ δηΐεοα εὐἀοβαίατ. 

σαν. ΧΧΠΗΙ͂Ι. 

1) τὸ δὲ ἡλκωμένον ---- δηλοῖ) ΤΪΔοΟ νοῦρὰ ΟΟΥ̓Πν ἰτι5 

γψεγίομάο οἰηϊδιῖ. Οδἰοσαμι ἡλκωμένον μέτωπον 16} ὁδί, 

«ποὰ γῆοτι5 τιιηογαΐα οἱ τιιέγιτι5 γιαΐιγαΐο Αο]. ϑρανίϊαπο 

ἴῃ Ἠάτίαη. Ρ. 12. 661|. 5411π|88. 

2) Χάλκεον δὲ ἢ σιδήρεον οἰ0.) πο ρου Ππιοπὲ 68, 4180 

δὐἀποίαγονο Τοϑια. Ἠεγαϊά. κα Αὐμορ. «ἀν. Οομΐ. Τ,. ΤΎΥ΄. 

Ῥ. 180. ε4, 1,. Β. οἱ ὙΥ εἰδίομπιαβ «ἃ Μαιι. Υ. 48. 

Οαρ. ΧΧΙΝ. 

1) ἕὭτα ---- πλείονα - σῇ ΟΠορΒομῖ. Ογτ. Τ,.  ΠΙ. 

Ρ. 144. εα. Β45., τιῦ]1 ΤΠ οριθιιθ χηλ]ταο ἀτπιροβ. γι τι πέπιτ. 

2) τρό- 



Ἵ 

ΑὉὮὉ ΑΚΤΕΜΙ. Π18.1. ΟΛΡ. ΧΧΙν. 24. 

“) τρόπον --- δεῖν) 510 Ἰοσὸ οπηὶ (νά, Β ΡΙῸ τρόπον 

γάρ τινα δεῖν αὐτῷ. 

5) τοῖς ἔμπρ. γεγφ.1 ΓΙΘοΙο ᾶθὸ ὃχ Ουάᾷ. Β ἀοάιοία 

εδῖ; δηΐθα οι δαἀο)αίαν; τοῖς πρόσϑεν γινομένοις. 

4) μεστῶ) Τὰ οἴ ἢ Εἰβκὶο ΘΟΥΓΘΧ μππ5. ΡΥῸ μετὰ, 

(δ) Μαστιγοῦσϑαι --- ὦτα -ς πο ΤΪἀοιΐ νοῦν ὰ Κ᾽ [.- 

δια. θη. ΝΠ]. ν. 582. 84.: Ογανογ 16 Ἡϊηΐξι5 απο 

Ζμῶκνογείζ. οἱ Τιαοϊαπί. Ὠΐνιη. μηδ ὰΐ. 1,.. Ψ]1. 46 Ὑ1α 

Βεοαία οἂρ. 1.: τὔπογατέ αἰ 7 85 ΘΟΡῚΔη; ταεεορέα οοπίΐ- 

χιοηέΐαθ, χαθ τἰίος αὶ τοίμρίαζίῥιεβ διε. ργολέδοπέ, φιειὲ-- 

διι8 αὐλπιαπὰ διεαη, ον σον ΡΟ αὐϊεαϊοανεογιί. εἰ ΔΎ πο. 

αᾶν. Οοπί. Γ,. 1. Ρ.. 20. οὐ. 1,. Β.: 2 μπογαζὲς ἀοοϊρἐμηὲ 

ατιγδιι5 ---τ-, εἱ ῬΙαιΐ. 1. Αἰ]... Αοὶ. 11. 5... 4 ν. 29. 

84.: τ φμῖα πιΐλιὶ γυΐδοῦο οογοὗγιεην ἐσομέϊμπέ ἤπμα ψνεγὦα, 

ΔΟΤΌΤ: ἰαρέείοα ἐοφτίον δ. ποις 

6) Μύρμηκας) ΑἹ ποὺ ἱποποαῦαΐ ἃ] ουτση. οαρτι Περὶ 

μυρμήκων Ἰπδογιρίππι, ἡποά ργοχίηιθ απίθοθάοπίϊ οομίϊπια 

ΒΟΥ. Δάβουιρ51:; τιὖ ἴΔν ΠΊΚΡΑ] 15. νο τ. 

7) οἱ μύρμηκες) ᾶθὺ νεῦρα εχ Οὐοά. Β ἴῃ ἰοδχίμπηι 

ΤΘΟΘΡΙ. 

8) ἀπογεγαιωμένον) Τία οτηῖ ΤΠ) Ονν"] 1 (44 ΟἸιατίε. 

Ρ85. 480.) εἰ ἈΠ εἴβκῖο εἀθηάσπιν. οαγαν 5. ΡΥῸ ἀπογαιωμέ- 

νον, δῸ01]]6 Θη] ἢ} δυιση θη 11} ΟΡΟΙΑΥ ΠῚ οα]ρὰ Θχοιίογο 

ῬΡοίαϊ. Μοχ Μ. 85144ὁ (ἀρπὰ Ἰ)᾽Ὄτυν!!]. 1. 6.) ῥταθοιηΐο 

ἀποθανόντα τατιαν 1185 1 ἀποθανόντων τόπον, 

4) πυρῶν ἀστάχυας) ΝΜιίαν Πδβοὶὸ (1|185 ἀστάχυας ἴῃ 

στάχυας, 564 ᾿ηπηογο. (ὐοα. ΒΘ ἀαὲ πυροὺς Ῥγο πυρῶν, 

10) ἐκλαμβάνειν) ϑὅ1΄0 ΠῚ ΘΙϑίι πηι βθαπτιῖ8. ΡΟΘΠ ἴῃ οοπ-- 

ἴοχίτι. Λπΐθα Ἰοσοθαίιν: ἐλάμβανεν. (εγῖο ἰηἰ πη ἶνὰ5 ἢ. 

Ἰ. πεοθϑϑασαβ νἱάρίατν, αιιοα ἔδοξεν αῃηξοοθβϑίΐ, 

11) μὴ) ΠΙδεο ραυίϊοι!α πο εϑί οὐπὶ Β Ἰσαϊῖο ἀε] η-- 

ἄα. ΕἸσμα Θηΐην 6588 ἀοροῖ ῬἢΠΠΟΒΟΡ ΒΟΥ ἢ} Διο ] αἰο. 

12) ᾿ ἀγρίων ζώων ---- ὁράσεως παραδέξασϑα:.) '"Γοίτηι Βιπο 

Ἰοοῖὰ (Οά. Β ιἰὰ μαροῖ: ἀγρίων Φώων, κατὰ τὸ οἰκεῖον ἐκ- 

ῷ 
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λιμβάνειν δεῖ. ὦτα ἐν τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἔχειν κωφὸν σημαίνει γενέ- 

σϑαι,, καὶ τὰ τῆς ἀχκοὴς διὰ τῆς δράξεως παραδέξασθαι, ἴι ο6- 

ἕογῖβ ΠΡτὶς 516: ἀγέίων ζαΐων, ἐπιβουλὴν ἔχειν ἐκ διαβολῆς ση- 

μαίνει, καὶ τὰ τῆς ἄλλης ἀκοῆς διὰ τῆς ὁράσεως παραδέξασϑαι. 

ἀκολούθως δὲ περὶ τῶν ἄλλων Φωώων κατὰ τῷ οἰκεῖον ἐκλαμβάνειν, 

Δκ αἰσασια δυΐομ Ἰοοίλομθ ἰἰππὸ Ἰοστηὶ Ραυ πη ἰγᾶΠ5Ρ0-- 

ποπῆο, ραγίμη τϑοϊριεπάο, ραρίμ Τολοοπάο οπιομα586 

χα δι τηδ 118. Ηοο βαϊΐοιη πτοάο, 410 ποὸ5 δἀϊάϊμλιι5, οἱι- 

ἨΪᾺ που 560 δῇ ἰϑβίηθ οΟΠδουϑηΐ, 

(αρ. ΧΧν. 

1) γυναιξίν. --αὶ χρίονται τὰς ὀφρύας.) ΟὐμΕ Ῥυδείον 10- 

605, 4ποὸ5 Ε1ρΑΙ  τι5. ργοῖτ!, οἰϊαπι ΑἸΉ θη, 1,. ΧΙ, ο. 7. 

οἱ δα ἢ. 1. (ἀδεαι., εὖ Ρείσοι. 8.41. ο. 110. δαδαθπο [π- 

ἤογρτοῖθϑ. Οὔοἴοσιι. ποῖ ρα  ίογεβ βοίαμα 1η08. {μ|], 

1 [επιΐπαθ αἰγαπηθηΐο ΡΙΠΡΟΙ ΠΣ ΒΠΡΟΓΟΙ Ια; 8564 οἰϊδηλ 

Ῥοῖ. ΒΘΙ]ΟΉΙ ἰορουιρι8 Ογὐάθοδο οἱ Τυτοῖοαθ. 1] ]]1ΟΓῸ5 

ἬΙΟΥΤΟῸ ΘΟΪΟΤΟ ΒΠΡΘΓΟΙα 5101 ἹπΠοΟΙοΡαηΐ, τί 1ρ860 πᾶγγδΐ 1 

ΟΡ δβουναῖί. 1,. 11. ο, ὅδ. ψοῦρα αὐΐθη ἤδοὺ 8ππη1:: μα 

σαϊίομθ 7οηνίπαθ οἱποῖ ρχέίε. οαριίίϊος οἱ δτρογοίζα,, οὲγὲ ατι-- 

θην, 867165 ῥαγύαην πυΐσγο οοἶορθ ἐπ 7ἐοξαγιέ. «Ζ1}έρογδὰ 907 7Ὸ 

γαϊίοηο 7ὲ ϑὰ πυϊχέμγα,, οίο. ἴηλιπο νοχὸ ποάϊοητιο Οἴαο- 

οδ8. ΜΠ Π ΠΟ Ὸ5. Τἀο]οπὶ οἱ ΒῈΡΟΓΟΙ Πα ΡΙπριη!, τιῦ Ἰοσογο 11-- 

οὐ τὰ Εριδίοϊα ΧΧ, ΤΑΡΥΙ ἀπρΊοθ. ΒΟΙΙΡΙΪ, ἃ Βουηπᾶταο 

ἜΘ διυιΐοιη 1π ῬΘΡΙ ΔΉ ΟΙΙΠΣ ΒΟΥ ΠΊΟΠΘῚΠ ἰγ8514{1 «4118-- 

τηθη θα πιὸ ποῖ}, δὰ] {{{π]π|8 πο οδὲ: Ζ2ἐθήθ6 παοῦ δἐοϊζέρ)ν 

τινὰ “ελοη,, «εἶεν 75, εἰε5 “γολερεία,ριιδ,, ϑδηιγγπα, Ἄοη-- 

δέαγίζίποροί τινα εἶογν Αι δέον τον “9}2{α. 

2) τοιγάρτοι) ΠΙᾺ τοιγάρτοι ἄεα] οχ Οοά. Β ρῖὸ 

τοῖς γὰρ τοιούτοις, ἀτιοά ποπ Ππαροραϊ, {πὸ τϑίθυυ θίπισ. 

5) καὶ ἀηδέω) ψιΐρο ἰδίας.  δἰ5Κ. καὶ ἀηδίας οοπμθοῖϊ; 

δ ψοσαρπτη ἀηδίως δία Οοά. Β ἀαἰ. 'Ποίπι8 δαΐθμι 10- 

οἴ5. ἃ ΨΘΙθ15. Ψψιλαὶ δὲ τι84ᾳ. δά ν. ἀλλά καὶ 1) δοάεπι Οοάϊοε 

116 Ἰεσιταν: ψιλὰς δὲ δοκεῖν ἔχειν τὰς ὀφρῦς ἀηδίας καὶ. 
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Δ) ἴεϑος -- ψιλοῦσϑαι..) 16 ἰὸς τότ οομῖ, οἰϊδμ 

ΟἾΠμμδοι. ΤΓγαπ. ἴῃ ΤΠ ίαη. ν. 120., Ηογοάϊαμ. [,.. ΨΠΠ]Ι. 

ο. 8., οἱ Ῥείτοη. 8αῖ. ο. τοῦ... τοὖῦ αἰϊοβ ΘΟΙΏΡ]ΌΓ65 "1811 

δοθαμη, 4πὶ οἷτι5. ρα ϑδίην πιοιαἰϊοποηὶ Τοσουηΐ. Το τ1085 

οδεϊποι ποάϊδηιιο τὶ ϑοννία, τὖ πᾶνναΐ ΒΒ θαττι5. 1ἢ 

Τιοσαιϊτοπῖθιι5 ΙΓ ΟΙΟΙ5., [185 γουθ]5: Δίοφμο ππούρ οαρέἰος 

εἰῤὶὲ «ομιοδαπε,, σε οἰ διερογοίζα. ΑἸιαιαπάο απο {π|ξ 

ψείουιθιι5. οἱ προ ! 161 ϑροοίπιοα. οἵ, ΟΕ], 1,. ΝῊ. ο. 12. 

Οὐ. ΧΧΥ: 

1) --α ἀργυρίου μὲν) Τοογα; ραγίϊοι]ᾳ μὲν. Α τπο οΣ 

Οοά. Β ᾿πβορία οδὶ Ῥῃορίου 864. ἀπραξίαν δὲ, 

2) ὀφϑαλμοὶ παισίν) ΗΠ οομὲ γιὸ Ζίφενῖδ. δὶς ἀρτά 

Ἐπιηα  Βἰτὰὰ ἀ(ὰ ἴβ8μ,. οἵ ἴ5π|. Αιοσυ. Τ,. ]. ρ. 2ιὅ. οα. 

ΟΔα] πη; Πάτερ Ζεῦ, μή μου τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκόψῃς. οἵ Ατι- 

801. Ῥαγομηίαὶ. ΤΥ, 26.: ϑδαϊοῖιδ, αὸ ἐχθρὸ ἐιγηῖηθ οαϑδιές 

6748. οἱ ἃ]. 

9) οἱ ὀφϑαλμοὶ ---- οἱ γονεῖς.) ἩοΙοάοτ. ΔεΠτορΡ. ΤΆ, 

ΤΠ. ρν. 85. οἄ. Βοιιγάοϊοί. 56: τοῦτο δὲ ὧδε συμβάλλω, τοῦ 

προελθεῖν εἰς τὸν τῇδε βίον, καὶ τοῦδε τοῦ φωτὸς μεταλαβεῖν, τοὺς 

Φῦντας ἴσμεν αἰτίους: ὥςτε εἰκότως ἐπὶ πατέρα καὶ μητέρα τὴν ὁμ- 

μάτων συζυγίαν, ὡς ἂν φωτεινὴν αἴσϑησιν καὶ δροτῶν ὕπουργον οἱ 

ὄνειροι σοφίξονται. 

4) οἰκείαν) Τία 5ουρ81 ργὸ οἰκίαν, Ῥοβοὶὶ 14 οοπ- 

ἰοχίτι8. σε ΒΟΥ ΠῚ. 

5) --- ἀχϑέντα πρῶτον ὑπο) ΠΠπ|4 πρῶτον 4641 εχ (ὐοά. ἢ, 

Ῥυῖπαιπὶ οηπη 1 Τα] ἴα ̓θίαιιο Ῥιΐθο 5. δὲ ἀπ] οι γέμει 

ἃ0 Απίομμπό ῬΙο 1π μοπούοιι ἰἰαάνίαμϊ 111 Εὐσέβεια (5011... 

ἀγωνίσματα) 1. 6. ῬΊα]Ια οΟΙοΡγαία βπηΐ. Π6 ἴιοο ἰδηιθῃ 

150] αβίσοο σου ἑατηϊηθ. οὗ ατ ΠαΈΘ 811 οἰ πᾳ 6. πομλΐη6 σἱῶ8 

(ὐαβδιθομ. οἱ ϑαῖτμαβ. δὰ ϑραγίδηϊ Ηδαάτγίαμ. μΡᾶρ. 218. 

56.» 105. ϑ'οα]ισον. ἀο Ἑπποπάας, Τοηρ. 1,. Ν. Ρ. 47Ὁ. 86.» 

Ἠθμαν. δα Ἰ)ίοπ, (855. 1, ΤΧΤΧ, ἴῃ Ἡδάχϊαμ, Τ', 1. ν.. 

8.5 
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τὴ γὸ» εὐ ΤΟΝ. στα Αὐΐοπῖμ ΤΡ. ΤΠ 75... 

5ραππομι. 46 ἴὔδιι Ναμι, Τ. 11. γὰρ, 455. 844. οἱ Ιπβουιρίξ, 

εἰ Μαγηογα Απίϊᾳ. πὶ ῬΟΪΟμΙ ΒΈΡΡΙΟμ. ΚΟ]. 1]. Ρ. 208., 

αἰ 41105 ἐδοοαχη. ἱ 

6) δραπέτην διώκων καταλάβοι.) ῬΥΟ δραπέτην, τιΐ ΘΙ ΤΥ’ 

ἀπ Οοαά. Μ55., ρΡουροχᾶη. οὐοραηί δραπέπην. Γαι ἄπο. 

νερὰ, {π|86 βἰδέπη βϑαιπιηίτιτ: διώκειν εἴ καταλαβεῖν, ἵἴπιχι-- 

οἷα γϑρογιπητιτν οἰϊαμι πὶ Ν. ᾿ς. ορὶβί. δά οι. ΓΧ, ὅο.. 

εἴ ερ. «ὁ ῬΙΠΡρΡ. 1Π, 12., ρόῦσγὸ ἂρ. Ηοχοάοί. ΠΤ, ὅο. 

οἱ Τμιοῖδῃ. ἘΓουποί! πη. Ὁ. 821. οἷ. ἘΠ ϑί ΓΗ. 

7) εἷδ Ῥγτοὸ οὐ, τὖὖ δπίθα ἴπι [10118, φουυοχίμιαβ. εἰ 

ῬΙΟΡΊ οΥ 8664. περιέλκοιντο. 

8) μὋο μὲν οὖν δεξιὸς --α νεώτερα.) Ἰδοὺ γνοῦρα Οὐον- 

ἬΔΤῚΤ5. νουίθμο ΠΟ ΘΧρτοβδιί. Οδνίθ ἀθ]θι18. Π15. νουθὶβ. 

ΟἸμΪα ἰΠΙῸΡ 86. Ορίϊπιθ. οΟΠδοσοπὶ. Ῥχγαρθίοσθα 1πίθυμπιβ 

ἀδη ἀὸ Ἰὰς χὸ Ἰοαιυλτιι (ΟὐμΙοοίοΥυ. δὰ Ἰσιαγ ποι 

ΤοΙοολ «πάθη, «(πο οχοδρίο Τηϊουργοΐθ ΘΟ ου ΟΠΠ168 ἡ 

Πα θοπί,, «πιόντα Οοά. ΒΒ Ῥγὸ νεώτερᾳ αἱ πρὸς τὰ νεώτερα; 

504 τΠΟῚΠ15 1π0 118]. 

9) --- Ὅμηρος τυφλὸ) Ῥγδοίου Ἰοθοβ ἃ ΕΠ Ἰσάϊεῖο ργο- 

Ἰαΐοβ σοῖο ἀ6 ταθοιίαΐο ΠΠΟΙΠΟΥῚ οἰΐαπι (ογαγά. Ὗ' ο85. 11 

Τηϑιι{πί. ΟΥδίου!ασ., [.,.ὄ 1. ὁ. 21. Ρ. 25. 1π Π|. “Γομι. Οροι.» 

ὩΠῚ οἰϊαπὶ Ῥ]ΠΙΓῸ5. ΙΟ605 ἱπν θη 108. 

10) ἐπεστάλη) 510 Ἰορὶὶ νά. Β: οαπ5. δαοίου 6} 

δοσαπίι8 δῖ. δἀσμάππι οτγαν!. Νά οοἴοχὶ ΠΡΥῚ Ππαρεηί: 

ἀπεστάλη, ἡτοά 54] ἴοπι 1516 |15851Ππλ11| ποὺ 51:5 π1Ποδίτι. 

“Τοίαμπι «πΐοπι ἅτιο Ἰοοτιμ ἃ ΨΟΡΡΙ5: Τούτου ὃ πατὴρ, τι8-- 

{π|ὲ δἡ νοῦβθα; ἐπεστάλη περὶ τούτου (οά. Β 510 ἀαΐ: τούτῳ 

ὃ πατὴρ ἦν ἤδη τυφλὸς, καὶ οὐκ εἰς μακρὰν ἐπεστάλη περὶ τούτου. ἢ 

11) 3) ἀδελφόν) Ῥοϑὲ πᾶθο νευρὰ ἄεῖονι: ἤ πατέρα, 11-- 

ὉΡ18. ΟΠΊΠ 115. 1ΠΥ11158: ΠΘᾺΠ6. π16 τηον]ὶ; ἢ ΟἸΒΚΊΙ διοίουτταβ 

ΘΟΠΙ]ΟΙΟΙΤ 5. 0χ Ῥοϑβδὲ ϑυγατέραᾳ τὴν νεωτέραν ἀ6Ε6556: καὶ μη- 

τέρα, ΟἿ} ῬΥΔΟΠΙΙβ8ιπι: ἢ πατέρα. Οὐά δμΐμ ἀΡΒηΓα τι5 

(ἸΟῚ ρῬοϊεβί, παι : Ρδΐεν Πλρι8. ΒΟΒΪΟΥ οἱ Ἰπηΐον; δαΐ 
᾿ 



᾿ 

ν 

ἈΠ ΑΒ ΟΝ ΟΑΡΧΧΥΙ ΧΧΥΙ, 296 

χηαΐου δὰ δοηΐοῦ οἱ ἱππῖουῦ. ῬόπΟΡΟ ἰιᾶθο ῬΓΟ: ρᾶίοσ οἵ 

ἀνιιβ, ἃ: πιαῖον οἱ ἀνία, ροία!! Αγμομπι ἀονα8; αὐάϊο : 

δἱ οβίοιθ ἥμαθθο Ἰοθοβ, τοὶ Οτάθοὶ δ[ο Ἰοσιπιηΐιτ, 

12) καὶ καὶ πλείονας) Ἰ)οογαπὶ μαθς ψεὰ 1. Οοά. ΛΑ 

οἱ ἴπ αἴσαχιο οἄϊι. ἃ πιο εχ Οοά. Β. ἴῃ ἰθχίτι γεορορία 

ϑιιπΐ ΡΥΟΡΊΟΙ δὰ, 4τ|86 56] ΠΥ. Δοχ ΡγῸ καὶ ἄπαιδι, 

ὁμοίως ἀγαϑόν ἴῃ οοἄοπι Οοά. ἰοριίαγ: καὶ τῷ κτήσασθαι παῖδα 

προρρημένῳ, ἀγαϑόν. 

12) τὸν περὶ Κύκλωπα) ῬγΔΟροδι ΠΟ πομὶ περὶ οτιπὶ ἢϊ- 

ΘΆ]Π1Ὸ ἸΠΒΘΤΊΙ. 

14) οἱ πολλο) ΑΥ̓ΤΊ οτιἶτι8. οἱ διι ρου ιιτι5. νυ Ἰἀ εἴτι 5. Π181} 

οἱ πολλοὶ ὀφϑαλμοὶ 5 σι! Ποαπί ποι: γτείέξ οὐμΐ, 564: ρέογί-- 

ψι6 οοιεἶξ, εἶδ πιθέβίθιν “1 ον, αἀτιοά ἰδ. Αὐτθ ουτιβ 

ἄϊοουτθ πρὸ ροΐϊμϊ ποὸ νο]αΐ.. ΠΙοοπάτιπι ροί᾽τι56. ογαΐς: 

πιεῖ, αὐτὶ ρίμγοβ, αὐ μίμνει οομ. (Δυιᾶγθ 1Ππ4 ο 

ἀοϊοπάϊιπι ραϊο. Μὸχ ροβὶ ὡραίᾳ ΡὈγῸ πονηρόν, τι 650 

«πἰάθπι ΟΘΠ86Ο; ΒΟΓ ΡΟ πιπὶ οδὲ : πονηροί, 

158) ἀλλαχοῦ ποι) 510 1η Οοα. Β ἀΡῚΠπ5 Ἰορῖταν ῬΙῸΟ 

ἀλλαχόσέ ποι, 4ποά ἴπ οοίθυ 8 ΠῸΤῚΒ γϑρουιιν. 'Γτ ῬΤῸ 

ψουθὶ5, ἀπ απίοοοάπηϊ : "Ἔτι δὲ καὶ εἴτις, ἰάοιι (ΟΟά. 516 

οὐδαϊ: εἰ δὲ τιξ. ; 

10) μηδὲ) Ῥτο μὴ δὲ, ἄπαθιι5 νόοοῖριιθ, ΘΟ ΠΟΙΗΣ 

ΒΟΥΙΌ51 μηδὲ, π΄ βεπίοιίϊα Ῥοϑβί αὶ. Ῥδμ]10 Ροβὲ γτὸ 

προςέχειν δύνηται (Οοά. ΒΒ παροὶ προρφέρειν δύναται. ἴσο Ὠ1}1} 

ῃγιΐο. 

17) συνῴκισε) Ῥον Ἰοία []ο ΒοΥΙΡοπάππη οδΐ, ΠΟΙ; σύνο 

ἰκησε, οἱ ἀμπίοα οταί. Μοχ γιὸ τὰ ἥττονα τοῖς κρείττοσιν 

(ὐά. Β οἴονι: τὰ κρείττονα τοῖς ἥττοσιν, ἀιοὦ [ὑγίαδδ58 

116 }115. 

συΡ.- ΧΧΥΥ͂Ι. 

1) καὶ μεγάλην) Ἡαθο ψοΥΡα ἀοδβιλ ἴῃ Οοά. Β. 8ε4 

γοοῖο παροηΐϊ. (ηΐ,, 51 νἱδοίαν., ῬΙΘΡΗ Ἡϊοχορίν ἢ. ἘΜ, 
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ΧΧΧΗΤΙ. ο. 26... ὄ τῦὸὲὶ ἀθ πᾶβοὸ ππᾶσιο οἵ ππᾶσπᾶ ἐπ τοι 
ἀϑοπ 5. βαδαρϊίαίο Ὀυπ]δηἰ αι. ἀρίξι". 

2) εὐκχισϑησίαν) Τία οἴη Π Ἰσα] ἴο οἱ Ποἰβκίο οοτγοχὶ- 
ΠΤ. ῬΤῸ εὐκίσϑησιν. ΝΠ Ῥαι]1Ὸ ροδὲ βϑι αἰ ἔπ : αἰναισϑησίαν. 
Νοβίγο οἵπὶ Ἴοοο οοπξ, ἸΑΡ]ΟμΒΚΥ αὐ Ὑ ΊρποΙ Ζεϊέγοολ.-. 
τυ 1... Π, γ, γάι. οἱ 584. 

αρ. ΧΧΨΗΠΙ. 

1) -- ἰσχνὰς -- Ἦΐμς Ῥογιποηΐ δορέογυ ορίηιαθ ταο-- 
σας οὲ βερίθην πιάοίε εἰογθοίαθ, ἡτιὰβ α {Ππρλπὸ ἀβοοπᾷοη- 
ἴοβ να ἤοχ Λερυρίίπ8; οἱ 1Π|16 δογέθο αἰξεμμαίας, νοὶ 
ἐχίομπαίαο, ἀριὰ Τνίπιη 1,. ΧΧΙ, ς. θα. 

2) λωβῶνται τ. παρει δὴ Τᾶυιο ἀμφιδρυφοὶ παρειαὶ ΠΤΟΠΊΟΤΟ 

Τ. ΧΙ, ν. ὅρ5, ὙΙάο ἰδηοι Ἢ ρα Π πὰ. δά 1. 1, 

ὅαρ. ΧΧΙΧ. 

1) τὰς δὲ σιαγόνας --- ἀποθήκας) 'ΓΓΠΟΟΡΏναδιὶ (]αγδοί, 
Ο. θ0.: καὶ τοὺς τόκους ἀπὸ τοῦ ἐμπολήματος εἰς τὴν γνάϑον ἐκλέ- 

γεν --ὐΊ δὰ ἀπο Ἰορηὶ (ὑϑδαθοηι5 νἰοπάτ5 οδί. ας 
οἱ Μοϊαμπηριιβ ἀθ Ῥα]ρι Δ ΠΟ ΏΙι5. ρᾶρ. 407. ε4. Ἐτδηζ.: 
Σιαγων δεξιὰ ἐὰν ἄλληται, ὠφέλειαν δηλοῖ" δούλῳ, οἰκονομίαν πιστευ- 

ϑήναι" εἷς. 

3) συγγενεῖς. τοιγ. --- ἂν) 51. αἸἰβίϊπσπιο οαπ Η οἰϑκίο, 
δια ογαῖ; συγγενεῖς, τοιγαροῦν ὅτι , ἂν. 

5) τὰ ἐν ταῖς ἀποθήκαις ἢ) ΤΙάρο ψοΥρὰ ῬΓῸ νυ]σαί δ: 
οὐδὲ ἀπαϑῆ, οχ Οὐἄϊος. 18 ἴῃ ἰοχίππηι ΥΘΟΘΡΙ. 816 δηΐη 
να π8. ὈΔΡῚ 5. Πη 15. πιΘἸ1π|8. τοβροηάεγο νι θῖν ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ. 
Οοἴοστπι ἰοίτιπι Ἰοοιαι Οὐα. Β. 5. Ππαρεῖ: τὰ ἐν ταῖς ἀπο- 

θήκαις) ἢ τοὺς φιλτάτους εἶναι σημαίνει. 

αρ. ΧΧΧ. 

1) --΄ φιλοσοφοῦντι) Οἱ ΠΙΟΘΥ ΟΝ. 5. ν. γένειον, οἱ ΤΙ. 58- 
τι 6]. ΣΧ, 4. ᾿ρίᾳπθ (ὐυμηπηοηίαίο 68. 
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2) οὖς μὲν γὰρ --ὐ ῬΑΥΓΠΟΉΪΑμ γὰρ ἀράς Οοά. Β; ἐπ 

απὸ ἰάθη 1ἰὰ Ἰεσιξαν: τοὺς μὲν γὰρ κοσμίους, τοὺς δὲ οἷς. 

3) γυνὴ --- πωγωνα --ὐ Αὐδίοι ὶ. ΗΠδῖ, Απῖμα. 1,. ἘΠ΄ 

ὦ. 10.: Γυνὴ δὲ τας ἐπὶ τῷ γενείω οὐ φύει τρίχας, “λὴν ὀλίγαε 

ἐνίαις γίγνονται, ὅταν τὰ καταμήνια στῇ, καὶ οἷον ἐν Καρίᾳ ταῖς 

ἑερείαις " δ δοκεῖ συμβαίνειν σημεῖον τῶν μελλόντων, αἱ δ᾽ ἄλλαι γίγ- 

γονται μέν, ἐλάττους δέ. 

4) αὐτὴ) Τιοροραίατ: αὐτῆς, οαδὰ βοουπᾶο, Ἐρο ΟΠ 

ἘΠ ΕΙΒΚΙΟ ΒΟΓΙρΡΒΙ: αὐτή. 

5) γενέσθαι) ῬΙῸ γενέσθαι 5ΒΟΥῚΡῚ νῸ]Σ ΠοΙσΚ.: γενήσε- 

σθαι, ῬγΟΡίΟΣ νουθη αποά δβοααϊίαν: ἀναστραφήδφεσθϑαι. 

Ἔσο 11} ππΐο. Νὰπι πολ πο 40 ΑΟΥ]δίῃ5 5᾽ ΠΡ] ]ΟΙΤΟῚ ῬΥῸ 

Ἑαΐατο Ῥομιΐιν, βοὲ ΑἸΟΙ βουιρίουοβ εἰϊω ἴῃ ΘΔ οη} 

οὐαί 8. 56 016 Αοτιείοβ οἱ Βπίατα βᾶθρο οομίπμριπ; τι 

Θιμηΐθιιβ ΟΥϑθοὶ ΒΟΥ] 8. ΡΟΡῚἐἰ8. πρίιμη οϑί, 

σερ. ΧΧΧΙ. 

1) πρεσβυτέρους καὶ τὰς πρεσβυτέρας) ὝΟΥΡΑ καὶ τὰς πρε- 

δβυτέρας οχ Οὐ(. Β. δὐἀιδοϊπια8, αὐ οἱ Π οἰδὶς. 14η1 νο]αϊξ. 

Ἠεθροπάοπξ δηΐϊμὶ ΨΟΥΡΙδ, ἅπιᾶφ ΡΆ 1110 μοβὲ βοφαπηΐα: 

νεωτέρους καὶ νεωτέρας. 

2) νεωτέρας.) Τ᾽ πποίππι|, απο ροϑὲ νεωτέρους ροπιίπην 

ογαί, πτιο ἰγαηβίμ}} Ροϑὶ νεωτέρας, 56 η δ η 8 Ροβίπϊίαηίο. 

2) οἱ μῦλοι) {{πὸ Οὐα]επ. ἀδ οβδίτιηιι μδίτιτα ὁ. 8.: 

᾿Οδόντες δ᾽ ἑκκαίδεκα ὑπάρχουσι καθ᾿ ἑκατέραν τὴν γένυν, ἔμπρο- 

σϑὲν μὲν τέσσαρες, οἱ τομεῖς ὀνομαξόμενοι, μονέῤῥιθοι πάντες" ἐφε- 

ξΞῆς δὲ αὐτῶν ἑκατέρωθέν εἶσιν οἱ κυνόδοντες, μονόῤῥιδοι καὶ αὐτοί. 

εἶθ᾽ οἱ γόμφιοι τούτων ἑξῆς ἑκατέρωϑεν πέντε, τρίῤῥίζοι μὲν οἱ ἐν 

σῇ ἄνω γένυι, -τ-ο οἱ γόμφιςι, καλοῦνται δὲ οὐχ οὕτω μόνον, ἂλ- 

λὰ καὶ μύλαι ϑηλυκῶς, ἐκ μεταφορᾶς, οἶμαι, τοὔνομα λαβόνε 

χες) ὅτι τρίβομεν ἐν αὐτοῖς, καὶ λειοῦμεν τὰ σιτία, καϑάπερ ταῖς 

μύλαις τοὺς δημητρίους καρπούς. ᾿Αλλὰ καὶ οἱ κυνόδοντες., ὁμοιότα- 
ῳ - - ΜΝ" τὰ ἀἷν ΒΥ, οἱ ᾿ 5" ΄ Η 

σοι Τοῖς Τῶν κυνῶν ὑπᾶρχοντες.) ΔῊ εκείνον ὠνομάσϑησαν. οἱ δὲ 
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τομεῖς ἀπὸ τοῦ τέμνειν αὐτοὺς, ὥςπερ σμίλῃ, ὅσα δύναται τέμνε- 

σϑκι σιτία. δ 

4) τὰ ἔπιπλα τῶν σκενῶν) Οτόρον. ἘΙβοορ. Οὐ ἢ. 

ἄς ὈΙα]οοι 5. ὅ. ΟΧΙ.: Ἔπσιπλα, τὴν μη βαϑεῖαν κτῆσιν, ἀλλ᾽ 

ἐξ ἐπιπολῆς. Αἀ «τς Ἰοσπμῃ νἱάθ Κόοϑη. 

5) Ἔτι δὲ οἷ) Ῥαν οΌ] πη καὶ, {πᾶὸ ἀπΐθ οὗ Ἰοσϑθᾶ- 

τιν, οὐ ΠΟΙ5ΚΙῸ ἀο]ονι, πὖ δ ροιν Δοδθ8πΠι. 

0) καϑημαξευμένον) 1ΐα ΒΟΥ ῬΒΙ Πητ18. ῬΤῸ κατημαξευμένον, 

7) Ὅμως δὲ) ἴπ ΠΊΡΑ4]111 δα! ]οπο Του ίαβδο γρὶ οὐρα 

ἸΠΙΡΥΟΘ51 οὐαὶ: ὅ᾽ δὲ, Νδπι 1π οοἰου8 ΠΡΤῚΒ ΟἸΠΠΙΡτιδ 

ἱπνθηϊία: ποβίτᾶ βουρίασα; οαἱ οἰ ΠΠΙΟΟΥ ἀ58 ΠΕ {π| 

ἴῃ Οὐἱο 1)λενθη ΤΊ η51 ο. 14, 1ἰὰ ΒΟΥ ΘΠμ5: (ὐαἶθαν, οτεέτι8 

δέαζίπι πιοπιΐπὶ, Πλμαΐοέ: ὅμως δὲς Μ]ώφιιθ, πγιῖοσο φτέγιέι, 

τέ ἡθχίιπν ἐπϑρἑοίοπέϊ ραίοῦϊτέ. ἐθοίρ δγϑο ἐπέθυρτ8: εἶξε 

εἰ» ἐαπιο, οέζατσ, δίς. 

8) πολλοῖς ἐφάπαξ) ΤΠ|πἃ πολλοῖς 4661 εχ (οά. Β Ῥγο 

πολλὰγ τιὖὖ απίοα Ἰοσοραίαν. Ῥγδρίογοα ἴῃ θοῦ, (οά. ἀπαξ 

Ἰοσιπισ Ῥιὸ ἐφάπεξ. 

9) ἐὰν μὲν ἀπόνως) Μοάϊδπι νοσθμι οχ οά. Α οἵ ΑἸ4ο 

1π Ἰοχίπι ΤΟΟΘΡΙ. Τη οοἴουῖβ ἀθοϑί. 

10) --- πορίσας) Ππὸ Μία, ΚΝ, τ0., δα πποπὶ 

Ἰοοὰπι νιθ (οι ποηςαίο 68. 

11) ἀνίστανται) 810. οι ΠοΙβκίο ΒΟΙΊΡΒῚ Ῥ͵ΓῸ ἀνί- 

στάται. 

12) Δούλῳ ---- διδοὺς. ἀναφορὰν) ΛΗΙΠπΙΟΠΪΙ5: ἀπσφορᾷ μὲν 

γάρ ἔστι τὰ ὑπὸ τῶν δούλων τοῖς δεσπόταις παρεχόμενα χρήματα, 

ἣν καὶ ἀναφορὰν καλοῦσι. οἱ ϑιι4ἀ5: καὶ ἀποφορὴ παρὰ Ἡροδότῳ 

ἡ τελουμένη παρὰ τῶν δούλων τοῖς δεσπόταις. Ὑ14ο οἱ Ηαγρο- 

οΥαῖ. δ... ἃ. “τ: 

Ξ ͵ ἕ ᾿ ἃ 
12) ᾿Ἐμπόροις --- διαφέσϑαι ----Ὶ (ΟΥ̓ΠΑΥτ15 ΨΟΡΈΪΕ : "τ οἴξαπε 

ΟΠ γε; δὲ ὑοπογιπν οιγαΐζίογοπν οὐ εἰἰδ,οϑίξέοτιογι. Δία]ο. 

Βερπογαῖ: τον οὐέαπυ δοπορίέην τοπαίίογιοη. 810 δ μ 

ὙΘΥΡηπ διαϑέσϑαι ΠϊΟ 5 6 6111} οδϑί. 
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14) σημαίνουσιν) ΒΟΥ Ρπι Γᾶ πᾶπο οχ Οοά, Β ἴῃ ἰοχ- 

ἀπ ΤΘΟΘΡῚ ΡΓΡῸ σημαίνει, τι ἀηΐθα οὐαί. ΟΣ ΠανΊὰ5. ἀπο 6 

να: δἰογζγοατιέ. 

15) τῇ ὡρμονίᾳ οὐκ ἔτι χρῶνται.) Ἡϊιο ΜοΪατηριιβ 46 

Ῥαϊρίζαι!, ρᾶρ. 471. δ. Εραμσ.: Ὀδόντες ἐὰν ὡλλόμενοι συγ- 

κρούωσιν, ἀγαθὸν δηλοῦσι. 

16) φιλολ. μόνον ἀγαϑόν.) ΨῬτο νυ]ραία: μὲν, γμοβιιΐ δχ 

(να, Β ἴῃ οοηΐϊοχίια ; μόνον. Π΄Ὰ6Ο δηϊπὶ σψοῦρα τΤοϑρομάομξ 

115, 6 ρΆ}10 ἀὐΐο Ἰοσαμίαν: ---- ἀγαϑὸν πᾶσι. 

17) οἱ δεύτεροι) Απΐδ ΡΕΥΡΟΥΆηι: καὶ δεύτεροι, - 

18) τῶ) 1ἰὰ οὰπὶ ἈΘΙσκιο Οὐ] μι. ᾿χὸ: τῇ, ηπο-- 

τηοᾶο 1 1118. βουϊρίππι ΤΟΡΘΥ (τ, 

σαρ. ΧΧΧΙΗ͂. 

1) δεδμημένος) Τιεσο)αΐι: πεπεδημένος. Ἐσο οἴ (Δ, 

Β ΒοῦΊρ81: δεὸμημένος. ΤΎΟ σᾶς ἰάομι Οὐα. Βαρεῖ: παρὰ 

ῬοντΟ ψοῦϑιι 864. νοῦθα: Οὐ δ᾽ ἔρξαι (516. οπίμ ΠαΡοβραπὲ 

Ἰσργ1), ῬΙαίαν οι! αποίονυτἰαΐθ βααπαῖιβ πχπίανὶ ἴμ.: οὔϑ᾽ 

ἕρξαι. Ῥγνοῖονε δαΐεα 08 σοῦβιι5 ΒΡ] αἰάυομτι5 ἴῃ Τ,106110 - 

Οὐοιποίο δάἀοϊοβοθβ ροδίαβ ἁαμτνο ἀδροδί. Υ. 1. Πν ,δή. 

οα. ὙΥγείοη., ΠῚ 116 810: Χάριεν δὲ καὶ τὸ τοῦ Βίωνος πρὸς 

τὸν Θέογνιν λέγοντα: 

Πᾶς γὰρ ἀνὴρ πενίῃ δεδμημένος, οὔτέ τι εἰπεῖν) 

οὔϑ᾽ ἕρξαι δύναται, γλῶσσα δέ οἱ δέδεται, 

“ εν Ἂ - “ ᾿ “ - 
ΤΙὼς οὖν εὺ στέγης ὧν Φλυχρεῖς τοσαῦτα καὶ καταδολεσχεῖς ἡμῶν 

Οείοσια. Σ νοῦϑι5δ Ἰδριπίιν ἧπ ἸὙμεοσῃ. γ᾿ 179. 

εἰ 180. 

2) ᾿Ατταλεὺς) 516; ποπ: ᾿Αταλεὺς, αἱ δηΐοα εγαί, για: 
"1πά, δουρί. 

2) οὐλῶν, ἢ ἐκ τῶν ὀδόντων, καὶ ἐκ τ. χ) 815 ἄαπι Α1- 

ἅπ5. δὲ πίεσαι Οοάοχ. [πὶ 64. Β1σ4]1. οπιΐββα οχαπΐ νϑσ- 

δα: αὶ ἐκ τῶν ὀδόντων. 
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ΟΡ. ΧΧΧΙΠ. 

1) Αἷμα ἐμεῖν πολὺ ---- περιουσίαν χρημ.) Ἡβυοη.: αἷμα 

ὁγῶν πτύοντα, πολύ, τὸ γὰρ ὀλίγον τῷ σιάλῳ λεπτύνεται, Δῃ το- 

ΒΡΙοΙΕ Ναβίσπιῃ Ὁ 

2) ἄνδρες σοφοὶ) Τῖος σσφοὶ ἐς (οᾶ, Ὁ Δἀἀ141 πϑοαββα- 

ΤΊΌΠΊ μι 5. 

5) ὄψονται) ῬΥο ὄψεται, τιὶΊ ἴπ ΕἸσα}:. οα. εδὲ, ΑἸάππὶ 

δοαυτίμ5 Ι65ο: ὄψονται, ΡΓΟΡΘΙ ψΟΡα, πᾶ Ργοχίμηο 81-- 

ἐδοραηΐ. 

4) δήσεται δὲ καὶ δὴ ῬαχΕϊου] 8 καὶ 461 οχ (οά. Β 

ῬΥΟΡίΟΥ νοῦρὰ, ἀπά ργδεοοάμηϊ. (ὐδἰθυα γὼ ξήσεταε 

1άοι (οά. Ππᾶροῖ; φήσει. ; 

5) πρὸς τοὺς οἰκείου) 115 ψΕΥΡῚ5 οατοπὶ Οοά. Α. οἱ 

τιΐγδαιιο οἀ10. Νὸοὸβ δὐαϊοοθοτι5 6 (οάϊοο Β. 

6) ἀνάταυλαν τῶν ἐνεστώτων κακῶν) ἔἶΐπο ἩΒγοΒΐυ5: 

᾿Ανάπαυλαν. ἀνάπαυσιν, Δα ἀπρηι Ἰοσια νἱά. ΑἸἹΡοσί. 

7) σπλάγχνα) ΤΠ|οο νοσαΡι απ ΠΙΡΟΓΟ5 βρη βοαη5. οο- 

ΦΟΥΥΙΪ οἱ 110] δρὰ Νοβίνιμη. Ψιά, 1π4. ποάοι τηοάο 

Τ᾽, αἰϊοϊ τἼδοογα πϑασραηΐ. ὕδτϊ 1,δοίαμπξ. ᾿ῖνῖη. Τηδίτϊαι, Τι,. 

ΝΙ. ἀς Ψογο Οὐΐίπ. ο. 20.: δίμην ροπδιέπέ ἑπτοσοιέεϑ 

οχίδίζηπαγὶ, φιὶ τέβοοῦγα δπηῳ ἦπ ργαφαάςαπι οαπεδιε5 οὐϊἑοῖ-- 

ξιπέ, οἐ φωαράμην ἐν ἐρδὲδ ὁδί, ογιμαρέζιφΒ πϑοαπέ, χα 

δὲ δίγαπρμέωδδεπέ 3 

ΟΡ. ΧΧΧΙΝ. 

1) ἡ τρεῖς, καὶ πλείους, ἀγαθὸν ἀϑλητῇ ἱεροὺς ἀγῶνας) ΤΊ.-. 

ἴπιὰ πιστοὺς, «τοά Οοά. Α οἱ ΑἸάτι5. ροβί ἀϑλητῇ εἱ ἀπὶθ 

ἱεροὺς Ὠαθοης οἱ ΒΊΑΙ Εἶτι5. 1] πλείστους ταΐαν!, ΠῸ8. ΟἴΠἢ 

Ἡ οἰβκίο πν αν πη5. 1 πλείους, Ἰάαπιθ ραγιϊοαϊα ἢ δάϊθοία 

διὸ τοϊγαχι 5. ποῦ τρεῖς εἰ ἀγαθὸν, Β6η81 ΨΕΓΒΟΓΙΠῚ 

510 Ροβίιυϊδηΐο. 

2) πρὸς γὰρ τῷ ----ὐ ῬΥὸ τὸ, πὶ ἀπίθα ογαΐ, οτιπὶ Ἡ οἱ5-- 
. . » - αν. ͵ . 

Ἐϊΐὸ δου ρϑίιμτιβ; τῷ. Εὐζϊαμλ σοοιηληα ΡΟβὲ κτῳσασθας διι5[Ὰ}1. 



. ἈΠ ΑΒ ΤΈΜΙὙ,18..1 Ὁ Δ 9. ΧΧΧΥ,,. 595. 

Οαρ. ΧΧΧΥ, 

1) ὠπώλεσε τὴν οἰκίαν) {|1π|ἃ τιὴν οἰκίαν ἃ πιὸ οχ (σᾶ, 

Ὦ δάἀϊοοίι εϑἷ. 

᾿ »Ἥ" . 

2) ἀναγκαῖον τι) 1ἰὰ ΘοΥγοχίπη8. Απίθα ῥγῸ τι 1656- 

Ραίαγν: ὄντα, «ποᾶ ἰαηηθη ἴῃ Οοα. Β ἀἄθοβί. 

5) ὃὶς ταὐτα)ὴ Ῥγὸ ταῦτα, τιΐ ἴπ ΠΠΡυῖ8 εδ', δου! ρϑὶν 

Πητ5: ταὐτὰ, οαεΐοην, αἰιοὰ οἱ ἨοΙθκΚ. ἴᾶπὶ νοΐ. Ῥοκίι- 

Ἰ1αϊ 1ᾷ 5οη81ι15 ψΟΓΡΟΧΊΗ. 

4) γενέσϑαι, ὄναρ ταῦτα γενόμενα) Ψοοαβθιΐηπι ὄναρ οχ 

Οοά. Α οἱ ΑΙάο ἴπ τοχίπμπι τονοοανὶ, ἴα ἰαπηοι, τι οἴη 

χεΡθ15, απᾶὸ βοαιιαηίυν: ταῦτα γεν., οοπΙαΠσαΐηγ. 1Ταατθ 

οοιππια, αποά 1Π1Ὸ0 ροβὲ ὄναρ ροβιίιμι οὐαί, δηΐο ὄναρ το- 

ἔναχὶ, ἴοναφ δπίθμι ἰοὺ Ἰοοὺ προεββασ πὶ νιάοίττ, Ρτο- 

Ῥίον σἰπι, αἅπᾶὸ Ππὶο ὙΟΟΙ ἱποδί, Ῥγχδαρίοσθα οἰΐδηι ἱπ 

Οοά. Ὁ τνορονῖμαν, ΠΙρεὶ 15. πάη ναγϊοίαΐοι αἰϊοναί: ταῦτα 

δ᾽ εἰς ὄναρ γενόμενα, οὐκ ὅτε ἔσται Ρ͵ο: ὄνωρ ταῦτα γενόμενα 
᾽ Ε ἘΨ 

Ουν ετι μη εὔται, 

5) καὶ ἐρανάρχαις) Ῥαυ ϊουϊαπι καὶ βου] βοηάδμι ο586 

Ῥτίαὶ Ἐοῖβκ., ποθι βεααίιδ 5111}. 

6) -το ἀπώλειαν τῶν κεφαλαίων) διι14αθ: κεφάλαιον, «τς 

Πιαρείληπται δὲ καὶ ἐπ᾿ ἀργυρίου τὸ κεφάλαιον, Ὡς ὃ Αἰσχίνης. ἐν 

τῷ κατὰ Κτησιφῶντος" καὶ τόκον ἤνεγκαν Δημσσϑένει τοῦ δωροδοκή- 

ματος, δραχμὴν τοῦ μηνὸς τῆς μνᾶς, ἕως τὸ κεφάλαιον ἀπέδοσαν. 

ἈΔ ἀπο Ἰοοππὶ νἱάς Τοπρ. Τπιοπα, ἴῃ δ14, Τι 1, 

Ῥ. Τ΄ ρὰσ. 559. --- ὅ41ι.., ΡῚ ποβίοσ ἀιιοαιιο ]οοι5 τος 

5ΡΙΟΙῸΓ. 

7) τὸ ὄναρ) Ἐϊος οχ Οοά. Β ἑοχίῃμι δἀβουὶ ρέπηι οδῖ, 

8) ἀπολέσϑαι) Τὰ ΒΊΡΆΠΠ οα1ι. Ἰοροϊραΐτ": ἀπολείσθαν, 

δΙρΡΕΥρΟβιίο δοιίο. Νοβ οαἀϊάμηϊ5: ἀπολέσθαι, ΔΟΥ 511 56 ου11-- 

ἀα ἴογτια, ΑἋἸ61 διιοϊουταϊοιη οἱ (οα, βοαιαί. Εἴαοο δπ-- 

ἴδηι ΔοΥδὲὶ ΤΌυηπα βοοιπᾶα ροβίία Πΐο οϑὲ ἀττικῶς ὑγὸ 

ἔπχο: ἀπολεῖσθαι. 
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9) ὃ τοίχαρχος, τοιχάρχου δὲ) Τία οαπὶ Βτγοάδοο, Ἐϊ- 

541{Π0 Δ] 115ππ|6 ἸΟσΊ ΠΠΠ15 ῬΤῸ: ὃ τοίμαρχος, τοιμάρχου δὲ. ΟἸππὸ 

ἰατηθ) ἀπ Ἵτ). ΟΧΙΠ ϑι1Ἃὰ5, 41 1] νοοο τοίχαρχος διι8 

Ἠϊης δαμη5ιζ, 

σΡ. ΧΧΧΥΙ. 
᾿ » , 1) τῆν οἰκείαν) Απίοα Ἰοσοραΐαν: τὴν οἰκίαν, Νοϑίχᾶ 

δουιρίπσα γεβϑροπάθί νοῦρο,, 4ποά δηίοοσδβοιί: ξένης. 

ΟαρΡ. ΧΧΧΥΠ. 

1) ἐπαχθὴς δὲ τοῖς ἰδίοις) Ν' Θσαθυ τ π ἐπαχϑῆς ὅπ π|8-- 

δὶ5 σΟΠΒΙ οΡαθαιη., ἰδηΐο 58ΠπῸ ΠΊΔσί5. δα ποοθαν, τὶ 5π- 

δροοΐμ ἢ} 6588 14 ρπίαγομπι δο ἰογίαϑϑο Ἰοσθηάπη: ἀνεπαχϑής, 

ον υ δΊΠ0. 118 }6 ΦἸΙ5118. ΠΟ 5111, ΡΘΡ ἢ 4π|18 1 

ΟΥ̓] 115 ΠΌΓΙΒ. ΘΕ ΒΟΥΙΡΙ15. οὲ 1ΠἸΡΥ65518 ΥΘΡΟΡΪΟ, ρᾶγἐ 

4υΐα ῬΟβ86. ἘΣΤῚ ν]ἀοί, Μροιιπ) ΘΟμβοπΐ ΚπΟοΟΡΙΒ 

ΘΠΉΙΟΙ5 Ι0001 46 ἬΠΟΟΙ τε λιῖο Ἰθανοη γι θηδὶ ο. 14. δά 

γιοϑίσιι Ἰοοιἢ) παρὸ «ἀὐποίαδηξι8: ἤοοιδ δίο εἰμεδέο δογτιώ-: 

Ῥέιιδ. Ομοπιοαϊο οπὲπν ἐδ, ψερῖ πυτεζέιεσυ ργοαοδέ διιΐ5, ἐπαχϑὴς 

ἐ5856 ρμοίογι] 5 Τοῖς ἐναντίοις φοβερὸς 6556 εἰοΐέιι7", δγ9Ὸ δοηιῖ 

αἰϊφείαί αδὗδί, ψεο σοπέγατχ μη, δἐο οαέμ». 1 οδέϊέμὲ δγΟῸ 

αἰοῦεέ ἐπιχαρὴς, ατο δἰπεῖϊο ψιά. ΙΝΙδὶ σαροῦο τοίδδ εἰ {ζίο, 

χιιὶ γονέα διμοοοθδοῖμς5 ἠυρεαϊζαην ἀριαΐ διιο5 οοπέγασο-- 

γαΐ, πὲ “Ζπηπίοο ρίασεδαί. 

2) τετραπόδου) 510 ΠαΡροπὲ Οοαα, Μ855. αἴᾳπο ΑἸάπ8, 

«πογττλ δχ διιοϊουτίαϊς 14 1π σοπίοχίμηι ΓΘΟΘΡῚ ΡΓῸ τετρά- 

ποδὸς, τιΊ ἴπΠ ΗΊσΑΠΠ11 δαϊι. 1ΠῊΡ᾽  βϑτιη ογαΐ; “ΔΙ 15 μον 

5[6Υ 8 51} τι5: [Δ ]1τ|5. 

5) ὀφνιϑογενῇ) ΒΟ Ππαροΐ, ΟΥ̓ ΓΊτι5 νου: ἄρζίπε 

Φοιέεδ., ἃ0 51 βουιρίπμηι ἰπγοπιδϑοί: ὀρνίϑων γένη. 

- ΟΡ. ΧΧΧΥΙΠΠ. 

1) ἐπιμελήσειε τῆς κεφαλῆς) Τὰ οπι ΒΊΡΑΙο οἱ ἘΠ οἰ5- 

Κίο οοχγγοχίαια9. ΒαΙζιι) ογαΐ: . ἔτε μελήσειε τὴν κεφαλὴν. 
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2) διαλύσει τὶ τῶν) ΤΘοΛαΣ τὰ 4. ΡῬΓΟΠΟμΙο. τ), 

αιιοῖ οχ (νά. Β ἴῃ ἰοχίιπι σονόοαν]. 

2) νομίσειε) 816 ΛὺῸ νομίσει ἸοΞ0, 8δ0 510 οἰΐαπῃ Οοή, 

Β Παβθοί. 

σαρΡ. ΧΙ, 

»- 

1) μοι παχεῖς καὶ εὕὔσαρκοι --α εὐπραξίαν σημ.) ΤΠας 

1114 ϑδοβοβίυιβ δία παθ ἰπϑοριρίϊο ἀρὰ Πγοάοι. 1,. 1]. ο. 

τοθ.: Ἐγὼ τήνδε τὴν χώρην ὦμοισι τοῖσι ἐμοῖσι ἐκτησάμην. τι 

Μοϊαιῖριθ ἀο Ῥα]ριϊαι. Ρ». 4γ5. οὐ, ῬΎδηζ. (6 Ἰπιηοτο 

ἴα Ἰοφαϊίιν: ἾΩμος δεξιὸς ὡἁλλόμενος, ὠφέλειάν τινα δηλοῖ" χεῖα 

ροτέχνῃ μὲν πρῶξιν" δούλοις δὲ ὠφέλειαν, καὶ ϑάνατον δεσπότου 

(αι: ὠφέλειαν ἐκ ϑανάτου δεσπότου, τιξ Π ΑπΖ. γπ1}}}.Ψ 

2) ἔτι) δῖ. Ποιδκίπιη. βοαιῖτι5. οἀδπάτι οαγ αν ΠΊῖι8 

ῬΥΟ ἐπὶ; πα] }11Π} ΘΠ} πὶ {ΘΟ τ 18. ΠΥ ΤΟΥ Ῥαοοδίτι 

ἀπᾶιη νοσυϊδυιιαι ἔτε οἱ ἐπὶ ρογηναίαίϊο, ϑεμπίθηϊια. ατιΐθιηι 

ἢϊς Παρὶίαὶ ἔτι. 

Οαρ. ΧΙ, 

1) Στῆϑος ὑγιὲς καὶ ἀπαϑὲς ἀγαθόν, ---Ὁ Τῆπις ΜοΪ4π)ι.- 

Ῥυ5 ἀθ Ῥα!ρ ται. Ὁ. 487. οα. ἘγδηΖ.: Μασϑὰς εὐώνυμος ὧλ- 

λόμενος, πλοῦτον σημαίνει" μασϑοῦ τὸ μέσον ἁλλόμενον, ἀγαϑῶν 

φροντίδων ἐστὶ σημεῖον. 

2) γυναιξὶ --- ἀσκοῦσι τὰ σώματα.) Ζ7ὼ6 οπηΐα εἴατα 

ῥίαπαφψιιο 6886, ἱπηπιὶ 1). ΥΥ. ΤῬυμίοσιβ ἴῃ. ΟΡ βου δι οηΐ-- 

θιι5 ΟΥΙΠΟΙ5, δαξέδφιεθ οοπιπιοοῖο ἐαρίϊοανὶ ροβδ6, γον Π69Ὸ, 

ρογὼς εἰία: δι’ ὃν ἀσκοῦσι τὰ σώματα, οειε τἰκίριο οοὲ ἐπ [Νο-- 

ἐἰ5 “ισαϊ. Ζ7ηέογάην ἡπαΐίμη {(1}61} ἔθοθ7γ6: δι᾿ ὃν κοσμοῦσι 

τὰ σώματα, ΟΡ 67) φηίθῆν ΘΑ, δ 7). ροίξῥιετιξ δὲ δίμείξοδο 

ομγαπέ σολροσα. [δὲ 7ογίο τὸ ἀσκοῦσι ζείοιη, οἱ ὧο κοσμοῦ- 

σι; τέα εηΐην Πεογολέιδ.: ᾿Ασκεῖ, μελετῷ, Φιλοπονεῖ, εἰ: ᾿Ασκεία, 

θρησκεία, κύσμησις, ἑέεπι: ἀσκήσας, κοσμήσας, κατασκευάσας. 

ϑιείαίαβ ψικοχιιθ: ἀσκήσασα, κοσμήσασα, οἱ ἀσκητὸς, μετ᾽ ἔπιμε- 

λείας κεκοσμημένος. ἔπει αριι “Ποοονῖί. ἐαγι. 1. ἀσκαητοὶ 
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πέσλω ἤθη οχρογέ ϑοΐοῖί. ἀσκητὴ, καὶ κεκοσμημένη πέπλω, εὲ 

αρμ “ὁεοὐγί. ἐν εγ5. 182. πέπλοισι περσικοῖς ἠσκημένη, ἢ. 6. 

κεκοσμημένη. τά, Οἱ. «ἀρηαἰε. Ἰπέπιαρονα. Οὐ. οαρ. 54. 

}». 305. “Τἀδο τιέ ἅτίπὸ ἐς ἤτ8 ἐμοιιίεπέίογ ραΐοαξ, ἐἐδεα 

ἀσκούδξι ἐπ αἰγέοπιυαίογο γνοϑέγοῸ ζἴογυθθ οἰθοαμέϊζι8. 6556, αὉ 

φιιϊάοπν τιΐραγο κοσμοῦσι, ἴναην Τία δὲ 7βέαογιες ΤΟ οἰπε51ο-- 

έα, δογέρίογ' οἰρραπδ, ἔξ. δὅ. 1. 417. ». το8. ἀσκεῖν τὸ 

κάλλος ἐπὶ τὸ βέλτιον οὐ παραιτοῦνται γυναῖκες. {πιο πἰλι 

οπμιίπο ἐν Φγέοπυζαίογο πυμξανιίμη. ἘΠΔΘο 1116. 1] ρυϊβοᾶ 

ψΕΥβίομο ΒΟΡΔΠΙΟα 5116 ὯΠΠῸ 11 89 πΠΟΒΙΕΥ ἰοσῖι5 θ6116 

βοπαὶ ποὺ πιοάο: «72,7 τροῦ 816 πίολέ Ἴοπαπ Παύεπμ, 

θην 56 πιὸ βοζαϊζοιν δἰολ αἰ νυέξεοίγν πρνα" δοληοξεπ, 

τρεγιίεν 816 ὧν τραγέμπρο πο πἰόγαθ ἐλγοβ 7.οἱἦος δέρας 

παοΠιίαϑοῖσεγ. Οδίθσιιπι Οοά. Β Ργὸ μη παρῇ δ ὃν ἀσκοῦσι 

ἅἄαϊ: μὴ καϑ'᾿ ἡδονὰς ἀσκοῦσι. 

5) φαίνοιντο) ΠΙΡΑΙΤτι8 Παροραΐ: φΦαίνοντος Νοβέγδηι 

Ἰοοϊοποπ ὃχ Οοα. Α εἰ ΑΙάο τὴ ἰοχίππηι τον ΟδΥ 118. 

Τη Οὐάϊοο ΒΒ Ῥγο φαίνοιντο Βουϊρίπι οϑὲ: τιν γίγνοιντο, 

τ΄ 4) τέκνων) Απἴο ποὺ Ἰδρερϑίπν Ῥυδθροϑιίο: ἀπὸ, 

{πᾶην ἀ6]ενὶ τιῦ ᾿πάπομ δὲ οἰϊοβᾶμ. Δοοθατ, φποα οἐΐδηι 

δροϑὲ ἴῃ Οὐ. Β΄, 411 ἴδπιοπ ἱππῆς Ἰοοῖμ 510 μᾶροί: τέκ- 

νων ἅμα καὶ σωμάτων ἐπίκτησιν προαγορεύουσι, 

5) -- τοὺς μαξοὺς λωβῶνται!) Νοη ροϊοναὶ σψευθτιπι 

λωβᾶσϑαε τη6]1π8Ὸ ΘΧΡΥΪΠΙ, “πὰπ| ΘΧΡΥϑϑιί ζθπο Ὑ ογοποη- 

515 1. 1. ϑδεύγιομ. 5. 46 Οὐομ!ποηῖα, ρμ. δὅ0. εἀπι. Ῥοίσι 

οἱ ΠΙοροπγμι ΠΡαίσαπι ΒΆΙΠΟΥΙΙ: Ἅππθ πον ἐἰία 68, 

γιαθ πιαγίἐδ σογριι8. δα ροδέζισι, ἑαταϑέϊ ἐαογγηοῖβ, οϑομίΐδ 

εἰοίογὲοίΐ, ογσιίπεην αἰαγιπο φοίαδίϊ, δοϊβϑὲβ ϑεμδ, ἐδ οτ 

“7οειαι 5 τιδονεδτιδ, δογαίζαο μέμ8. ρεέροτο ἐθοία, ιείηηι ΠΣ ἢ 

ὙΠιὸ ρυδοίουθα οἰΐαιη νου θα ῬΘίγομΙ ΘΓ. ο. 111.: “]ξ τέζα, 

ἐργοία οοχιδοίαΐίοιο ῥεγοιδδα, ἐαοεχγανεξ τολοηπεοηείἐϊες ,έεοίπ 8, 

δίς. οἱ ῬΥΟΡΟΡΙΙΝ 1... Π|. ἘΠ6Ρ. 10. ν. 27.: 72 Ψο7Ὸ πιείμηι ρ6-- 

εοἰμ5 ἰαοογαΐα βοφιανε, ταὶ αἰϊοϑ ἱοθοβ ἡπᾺ} 108 ἰδοθᾶμ, 1 (π|-- 

7.115 χπιϊτι πο  σϑίηλὶ τ ]οσ ιαν 1πσ 11} ΠΟ 15 ΠΟ Ὡ1Ὸ Εἰ, 



ΑῺ ΑΒΈΚ ΜΙ: 1.18. ἃ. ΟΑΡᾺ ΧΙ α58 

σαρ. ΧΙ. 

1) λόγον λέγοντος) Δόγον ἃηἴῸ λέγοντος ἃ τὸ ὁχ (σά. 

Ὦ τοχίμϊ 1πβοχίτ πα δὲ ρχουρίον νευρὰ, πᾶ. βοαιπιπξγ, 

2) --- φυλάξα..) ΜοΙαμαρθ5. 46. Ῥα]ριίαιε, ᾿. 479. 64,. 

ἘτδηΖ.: Χεὶρ δεξιὰ ἁλλομένῃ, ὠφέλειαν σημαίνει" ἡὶ δὲ εὐώγυμος, 

αἰστεως φυλακὴν δηλοῖς 

5) καὶ ἀληϑης καὶ ἤδη). καὶ σημ.) 81. Ἰοσοπάπιη οϑῖ, 

ποῖ τ ναΐρο; ἀληθὴς ἤδη γ καὶ σημ. Λίχα απο διποπάα- 
ἀἸοποιι ΘΟΙ ΤΌ απ οἱ βοηΐθητα οἱ Οοά, Β. Ἡδπαπς Ἰστίτιτ' 

Ἰοσα ἰΐὰ νευίουμ: δὲ αμίθην απίέψα οἰἐρίδίο δὲ ΨΟΚΩ 

 ΖΠῸ ιοψιθ, αὐ διἰβτιμοαΐ ἰδκίογα φιιίαίρην τπαγεῖε5 71}-- 

τεσ) ραΐγοην εἴο. 

4) καὶ ἄλλον, ὃν -ττο χεὶρ ἔστι τοῦ ἰδόντος) δ᾽ο. οπῆρ5 

1ΙΡΥῚ οομδἑαλ ἰβδίπιο Ππαρεμΐ, οχοορίο Οοχμάριο, ηπὶ [118 

ψοῦρα νονυίθημο πο ΘΧΡΥΟΒΒΙΪ. 

5) δούλην.) ὙΟΥΡα : δοῦλον δηλοῖ, 4πᾶθ οΥ̓δηΐ ροβὶ δού- 

λήν» ἀο]ον!, τι αἰΐοθμα. ΜῈΩ1 σομδοηῖαι Οοὗοχ ἢ, ἴπ ψπο 

δὰ ΠΟΙ ΤΟΡΟΣΙ ΠΏΣ, 

0) --- χεῖρες λέγονται) Οοπῇ, Π’ Οτν"]]. αα ΟΠιατῆ. ὶ 

άγι. 504.; οἱ δίοιθον. (ὐομιπθηίατ. ἴῃ Πι5πιραπάτιμα ΕΓ ρΡο-- 

Οὐδί15. ρᾶ5. 72. οἱ γό. ϑῖο οἰϊαλ βαμαὶται ἃ 1,61 1π15. γηα-- 

πη. Ὁὐ Αμλρχοβ. 46 ΤΌΡΙὰ ὁ. 9. ᾧ. 24.: μά αἰϊδίαξ 

πιαίίέδα τοῦτ ργοὴ ρὲδ᾽ γγιτεγνεῖξ ὃ “οεγνεραΐογ" ρϑομηέσε οα- 

μὲ οέίμοαξ, πιαηχιην ἐξγιοί., δογίθ εἰμοΐ. ῬΊττοβ ἰδποι 

Ἰοοοβ νά ἀριὰ ΠΊσα]. «κα ἢ. }. 

7) ἐπειδη}) ὅ᾽ο οπὴ Πίρα] το οἱ  οἰβκῖο ΒΌΓ  ρϑ᾽πιι5 

ΡΥὸ ἐπεὶ μή. Οδἰοναμι ἴῃ Οοά. Β ρῦο: οὐκ ἀγαθὸν, ἐπειδὴ 

ἄνευ τούτων οὐχ οἷοί τέ εἶσιν, 1ἴὰ Ἰοριταν: ὅδειοῦν οὐχ εἷον τέ 

ἔστιν. 

8) ἧττον) 510 παρεῖ Οοᾶ, Β, οὐι8 αποίουϊ αἰδηι 56- 

ααπίαθ. 510 δἀθηάθπι οὐραν]. Νὰμ) τ ΠΙρΡΑΠἶἱ οὔϊι. 16- 

αἰἴαν: τὸ τὸν τόκον, ΘΕ τὰ Οοά, Α εἰ ΑἸάο: ἢ τόκον, 

πιοπάοϑ6, 



Ὡδὃ ΒΕΈΙΠΕΙΙ ΝΟΊΤΑΙ͂Σ 

9) ος μέλλων δανείξεσϑαι ἔδοξε) ΨΥ: μέλλων δανείδεσϑαι, 

εχ (οά. Β τπ ἰοχίτιπη Τϑοθρίμητι5, {πὸ ἤοπ ἱπϊασία, αἱ 

ΟἸΠΟ. 56}1511}) ΨΘΥ ΒΟΥ 1Π5ΡΊ ΟΊ  Ρ816}11." 

10) τῷ δοκοῦντι) 810 ἀδιηΐ Οο(. Α οἱ Λ]άμ5. μι οο- 

ἔευῖ5 ῬγῸ τῷ Ἰδριϊατν: τῶν, 

11) χεῖρας σημαίνει.) Απΐθα ἀοϑιἀογαθαίμν γον θη σή- 

μαίνει, 4τιοὰ οχ Οοα. Β δαϊθοϊ μλ18. 

Οαρ. ΧΙ. 

1) ἐάν τὴ 1 οτπὶ Π ΟΙϑκῖο ΘΟΥΤΟΧΊ8 ΤΥΟ ἐάν τε, 

2) ὃ ὀμφαλὸς ---ι σημαίνεε τὴν πατρίδα) Οοπί, ῬΙΘΡῚΙ 

ἘΠΟΥΟΡΙγΡΙ. 1,. 54.: ζγηιδεζίοιιδ -ττα. ο. 50.: Ταίγία. 

5) δοκῇ) 510 ΒΟΥΪΡ51 ἈΠ ΘΙΒΚΙ οομπϊοοίπτα ἀποία5. Αη- 
- 

οα εχαὶΐ: ἤἥ. 

Ὅαρ ΧΕΙ. 

1) ἐπαγωγὴν) [{ὰ οἴπιὶ ΤλοΙδκῖο Ἰοβοπάϊμη οδῖ, βοὰ 

ἐπαγωγὸν, τιὶ ἀπίοα Θϑοθαίαν. 

2) διά τε τὴν ὅλην τοῦ σώματος διοίκησιν) 510. Θἀ Πα  πτι5 

(οάϊοεπι ΒΘ δοαπαί!, 41 ἴάμηθι ἃ ποϑίνα Ἰοοίϊομο ἴῃ Ποὺ 

ἀἰβοσεραῖ, χποα Ἰμίον σώματος οἱ διοίκησιν οἰτᾶτη Ππαθοὶ νου -- 

Ῥηπι: ἔχειν, απο ἀο]ονΊ 115. αὶ 1πᾶπὸ οἵ β5Ὲ ΡΟ ν οα ΘΠ Π 

ῬΥορΡίου ψοΡθα., “188 ΠΟΧ ΒΟ ΤΠ: τούτων γὰρ ἔστι πε- 

φιεκτική, (Οἴου. ΠΟΡῚ πππὸ Ἰοσπμ 1ἴὰ Παβομὶ: διὰ τὸ τὴν 

ὅλην τοῦ σώματος ἕξιν δοκεῖν. 

2) Ἥπαρ δὲ τέκνον, καὶ βίον) ῬΥῸ βίον οἄδιαμι υἱόν, 

(οηΐχα (ὐΥμαλτ5. Τεοΐθ Του υ οὗαίτι5 δὲ: το. Νο- 

“ἀπ Ῥγδοίοσοα ᾿δοϊϊοπθῃ Πυτηαη να. Α εὐ Οοά. Βιυϊ- 

ταὐῥήξυς. Ναπι 1αο. ἄς ἤΠοΟΟΥ ἴῃ Οἷτο Τ)ανεπῖν. ο. 14. 

ἯΙ ποβίσπμι Ἰοοιπι Πᾶθὺ δ μδανουαζ: “ἤν Ε79Ὸ υἱὸς ποῖν 

οεοέὲ τέκνον Ὁ ιϑώϊιθ ΠΟΥ Τοϑογῖθε: -- τέκνον, καὶ βίον, Φέο. 

οἱ οἷος ἑωδεέ Οοαοα “Θγιίαππεοιν. 

ἅ) σπλὴν 



Ἀ1). ΑἸΟΡΊΤΚ ΕΙΣ, ΘΑ ΧΤΛ 86. 

4) σπλὴν δὲ ἡδονὰς) ῬΑΥ ΠΟΙ] πὶ καὶ, (παρ δηΐο ἡ δονς 

οὐαὶ, οὐαὶ ΠΟ κο ἀο]ονι, αὖ απ ΘΟ 958} 181}. 

5) συγγενεῖς καὶ. τέκνα) ΔΠΠΡῸ Ἰοσοβαίιι": συγγενεῖς, 

τοὺς δὲ ἄλλους τέκνα. πιοπάοβο, πὸ φαίδαιο συἱάει. Ναμὶ 

γὼ τοὺς δὲ ἄλλους ἀοβι ον ααϊτι" ν Οοα α] τι} ΔΠ φποά 1η-- 

ἀοβίϊ τσ. δι ρηΠοῦμ5, ΜΙ ἀΠπαηο ἢ πιοηίοοι νοηϊί: 

ἐπίπλοος, οπιοέμπε, ἀπο ἸΙθου 5. διση ποτα μοίοσί, Ῥο- 

ἐπι|8. απο, ΟΘ41ο015. Β ἀπιοίον α [6 ΒΟ αιμΐ 85. ΒΟΤΙρ5ὶ: καὶ, 

ΟἹ τέκνα ΠΟΠΔΠΧῚ ΟἿ 115, ἅπᾶθ Ῥγοχίηο δηϊ δορί, 

6) πάντα ἡ ἕκαστον ἰδίᾳ, ἁπλᾶ) δῖ. οὐ Ποίδκίο 580ι1-- 

Ῥ51 γγρογρίεν. θὰ, αἰιαὸ δοαι θεν, 1. 10.156 ναϊσο: πάντα 
ἘΓ' νά “τ, 

εκάώστω ἰδία. 

ὥμυ. ΕΣ 

1) πᾶσι) [ἰὰ ἐπὶ ΤΕ ΡΆΔ]Ο σογγοχῖ, οἱ ΟΟΥΠΔΥ 5 

«πόοᾷθο γουὰαῦ : οπιη δ, ΑὨΐθα ογδξ: σάισί, Παισὶ ἀιιΐοῃ 

εἴ πᾶσι ΒΆ00) 6. σοΙπ ὰ Πῖπ|}, 

5 ἐπεὶ ὃ τοῦ παντὸς οἴκου λόγος) δις Ποίβκιπ5. οἸδη- 

ἄανιῖ. Αμΐοὰ δ. : ἐπεὶ τ. σ, 9. ὡς λόγος ----Ξ 

5) λόγῳ --ὦ αἰδοῖον.) τὰ Ἔχθιρεὶ Οοί. Β, σΠΕῚ 856- 

ατυαΐτιβ. δύ, [1 ἰλισα 1 οάλι.: λόγῳ δὲ καὶ παιδείχ,, ὡς τὸ 

ἡγεμονικώτατον πάντων αἰδοίων. Ἰιοάοιη τποῆο δεϊαια 1ῃ. (σά. 

Ἁ οὐ Αἰάϊυα; ἰαπίπι ἴθ ὁ αἰδοράτϊ, αι ῬΥΙΟΣ ΡΤῸ 

αὐ δὲ καὶ παιδείκ ᾿ὰροῖ: λόγος δ, κι παιδίᾳ, οἵ ῬΟΒΙΟΣΙΟΥ : 

λόγος ὃ. κ. παιδείᾳ. 

4) εἶδον δὲ καὶ ἐν Ενλλήνῃ πα φυσικῖϑ.) φυσικῷ ομ ἢ εἷ8- 

ΚΙο ΘΟΥΤΟΧΤμτι5. ῬΥῸ Φυσικόν. Πα μ ΟΟΓ ΠΑ) 115. πσβὶβ. ἀ5- 

δερεξι" γεγίοπϑ: ὠαίεγα ἐς φιεαιία πι, γαέίοπο. Αἀ ποβίσπμ 

ΕΔΝΑ ΕΣ Ἰοοια οὐαΐθο ἀοὰπηΐ Ῥαιϑέη, Πὰς. 1{. αὶ 

δ19. δα. Κιυθῃ.: τοῦ Ἕρμοῦ (5. ἐν Κυλλήνῃ) δὲ τὸ ἄγαλμα, 
“ἃ , - " ᾽ ΄ . γΝ - . - 42 
ὃν οἱ ταύτῃ περισσῶς σέβυηυτιν, ὀρθὸν ἐστιν αἰδοῖον ἐπὶ) τον βά- 

᾿ ᾿ ἢ ν ῥ 7 
ϑφου., Θιοθαοιβ ϑονη. 11.: Φίλισπος τοὺς ᾿Αϑηναίους εἴκαξε 

ΡῪ ς - ε ͵ , ΕΖ ὰ ᾿ ἰδ » .ν» Ἢ 5 
τοῖς ἑξμαῖς) ὡς στύμα ονο» ἐχουε καὶ αἰδοῖκ μεγάλᾳ., ΡὈΙιι-: 

᾿ 



«δὲ ἘΒΤΕΕΙΙ ΝΟΤ ΑΞ 
Ὁ 

. τυ ; ἢ 
ἀγοῖ, τὰ ΤΙ 611ὸ : Εἰ πρεοβυτέρῳ πολιτευτέον, οΟΧχίγοιηο; διό 

Ἔ - [ - Ἁ "» ΄ ΝὝ - 

"αὶ τῶν εὐμῶν τοῦς πρεςβυτέρους, ἀχείρους καὶ ἀἁποδας, ἐντεταμέ- 

νους δὲ τοῖς μορίοις, δημιουργοῦσιν, αἰνιττόμενοι τῶν γερύντων ἐλάχε- 
“Δ . - -ν 

στα δεῖσθαι διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούντων, ἐὰν τὸν λογον ἐνεργὸν, 

ὡς προρήκει, καὶ γόνιμον ἔχωσιν. (}εΠ τ θοι πη ΠΟΙΌΣ εἰΐαχα 

Ἑογρῆνγ. ἀραὶ Βπβορίν. Ῥυαθρ. Ἐναησ. ο. 11., Ηοτο- 

60. 11: ον δι: Ῥ ΠΒ δἷ- “ΑΓ ΠΑΡΗ͂Ι. ΤΠ. το 

50., 1)ειηρβίευ. δὴ Ποϑῖμι Απία. Ποιι. 1,. ΠῚ. ο. ὃ. Ῥ. 

158... Μίοιχϑ, σηδϑος Βευαΐ. 1, ΤΠ Ὁ: ἀπ δὲ 1 ΑἹ: 
, -" -“ 

5) περιουσίᾳ καὶ κτήσει) 5΄ῖΊσ ῬγοῸ; περιουσίαν καὶ κτῆσιν, 

ΒοΣῚροη πη} δὲ σαϑιριι5. αἀδἰν5, 41 ρμοπάοηϊ 40 ἔρικε. 

6) πενίᾳ δὲ καὶ δουλείᾳ καὶ δεσμοῖς) ἴα οὐπε παν τηη8 ; 
Ν Ν ῃ 

αὐπι) ἀπίοα Ἰοσογοῖῃν: πενίαν δὲ καὶ δουλείαν καὶ δεσμὰ, Οἴδ. 

δοοι5.. Νοβίγδῃ) βου ρ γα οἰ (οα. Β. Πγηιαῖ, 41 

ἐδηιθ ὉΤῸ δουλείᾳ οἱ δεσμοῖς Παροΐ: δειλεία οἱ δεόσμᾷ, (Οεἰ6- 

Τα) ποδέρα νοῦ οοάθηι τθοο σοπππποία. ἱπνοηϊπηίαχ 
.4 ἀρ ΠΝ ΟΒΊ ΓΙ ἘΠ ΠῚ 1 ΜΠ: ε: τ. 

7) πρὸς δὲ καὶ ἀξιωμάτων ἐπιτιμία) ῬΥΟ ἐπιτιμίαν οοΥ- 

ΤΌΧΕ ἐπιτιμίᾳ τὴ ἀαῖνο. Οπλμπο8. ἐπι ΗΠ οαδιι8 ΔΑ] ρ6π- 

ἀεηΐ ἃ νοῦῦο ἔοικε. Οὐοά. Β πᾶοο νεῦβα βίο ἀδὲ: πρὲς δὲ 

πῇ τοῦ ἀξιώματος ἐπιτιμί, (οἴογιιπι πρὸς δὲ ἢ. 1. ροπιιιίπι 

οδὲ δρξοϊ πιο, τι σϑᾶθρο, οὗ βισῃίποασῖ: ρχαερίογοῶ. δ Ἱπτώπο, “Φι 

ὃ) ---τ προρλαβωὼν ὀνόματα.) ἸἨοο βομηίτπι ἰΐοῦπμ 16- 

διΐαγ ρα Νοβάσθηι 1μγα Τ,. Ψι, 5... σ1. Ρ]αΐατοιιβ ἴῃ 

(Δπδοβίο] θ115. ΞΟΥῚ 11, μλτιλτοτοβ ἀπο τιθ, ψιγο5 {ΓΊΡτι5 πο-- 

ΜΔ ΠΙΡτι5 6586 805. 510 οαἶπ αἱΐ 1η Οπδεβέ. 99. οπίσ.: 

χρῶνται δὲ δυσὶ ὀνόμασιν αἱ ϑήλειαι,, τρισὶ δὲ οἱ ἄῤῥενες. Νο- 

1165. ΘΠ] 2. ΘΟ ΟΠ. 16, Ὡσποι 6. δὲ ΠΟΙἾπ6 ἀαβδίσπαθαπ-- 

τὰν. Οἵ. Δυβομ. ΟΎῚρΠ. ν. 89.: -ῖς Ζγζα ποπιΐτα τποῦἐἷῆο-. 

7. 8564 ἔλα ὨοΙΉΪπα. ΠῸΠ 5011 Βαβρεθαη!} ποθ 1168, 5806 

ἴι «ποατιθ, 6] 6. δουν 0 τηδμτ 1 ραμπέιν, αἱ Ῥυδοίοῦ 

ἀπ ΠΟΙΠ6, 4ποι Ππαροθαηξ, Ραίγοπουι 5101 οἰ18ΠῚ 

ἄπο ποηλῖμα ἩΠρΡΟμΠογομς: αποὰ ἀἶξοὶ ρμοίοβδι ες ποϑίσο: 



ἈΠΟΑ Τ' ΤΙ 1. ΘΑ ρλλ  ῶ ΧΙ ΙΝ 259 

Ἰοοο. δ ποάϊουη!β Ονδοοὶς οι: ἘΠ ΩΓΟυ 5 Ἠοἴβεῃ --ὦ 
Ρ. τδή, 

4) ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐχόντων) ἐχόντων ἀοάπχὶ ὁ Οοά. Β, 
Οοίονι Πἰρυὶ μάρεβθαμὶ: πάντων. 

αρ. ΧΕΥῚ; 

», 

1) Μόνον δὲ πιάλεοι γεν.) Λυΐοα Ἰοροβαίαν: μόνον δ᾽ 
ἐπιάλεσι γεν. ΝΟ5 (ὐαβαπθοηὶ οΙ Θη ἀα! ἸΟΠΟΠ] {ππ|6 111}, 

ὕκρ. ΚΥΗΙ, 

1) καὶ πρὸς) 816 Οοῇ. Δ. 1ῃπ πίσασιιο Θα ΠΟ Π6. δγαί: 
καὶ πρὸ, Τὴ (οα. Β δπίοιη ἀδορί πρὸς. 

2) τεϑνήξεται: γῆϑεν --- συγπηρίματα) (Οὐομ, Νορίγ, 
1τηἴτα ἷ,. 1Π|. ο. 40. 

5) σύριγξ καλεῖται καὶ γνεταὶ.) 8δι6 οᾶ, ΒΒ. Απίοα: 
σύριγξ γίνεται. 

4) διατείνει!) 51. ἀοα]μητι5 Ῥτὸ σνα]σαΐο ἐπιμένει, ΝΆΠΙ 
ΨΟΥΡτ διατείνειν Ῥθατι}]0 δηΐθ ἰπνϑηϊίαν ΘΟ 6 ΠῚ Βισπὶ ἢ οαΐῃ, 

8) καὶ πλὴν ὑπὲρ τι π. ὄντα .--- ἀλλ᾽ ἀπελευϑέρου:) ἘΔ ὴς 
Ἰδοϊομοπι οχ Οοά. Β ἰη ἰοχέμ ροβιι. Ῥοβίγοιηϊβ ΨΟΣΡΙΒ: 
οὐχὶ δούλους, ἀλλ᾽ ἀπελ., ΡΟ τί νου θα 564. οαρ.: ἐπίσης 
τοῖς γόνασι (5.1}. πϑδες) σημαίνουσιν, Ἔν δὲ τῷ μὴ ἀπελευϑέρους 
ἀλλὰ δούλους σημαίνειν διαφέρουσι. Ἰοϑβίον Ιοομ5 δαΐθα δἷς 16-- 
δοβαίι: καὶ πάλιν εἷς τοὺ; σύϑας ὄντας. εἰκότως οὖν δούλους καὶ 
ἀπελευϑέρους. 

ὕαρ. ΧΙ,ΜΊΗ, 

1) σωμάτων) σώματα 1ι. 1. 51πῈ ῥο»ϑοϊχῶδ » ϑογρῖ, Τρὶ- 
ἵπν νοοδραίπμη, ἡτιοα δηΐοοοα!: ἐμπόροις, 5ἰσηϊποαῖὶ βἰπο 
ἄμπθιο: σωματέμποροι, τοπαϊϊοίαγ ἀν ἘΠ Ὸ Ἰ ἸΝΟΒΕΓΟ 1. 1. 
δ. 7: 

2) καὶ παντὶ μισθωτοὺς τρέφοντι.) Β10 δου] ὅπηι ογαΐ, 
τὶ οἱ Ῥ ΟΙΒΚ, ἴα ψΟΪ11, Απΐορα ῬΌΤΡΕΓΔΠΙ: μισθῷ τούτους͵ 

Η ἃ 
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ῬΥΟ βιεϑδυγοὺς, (ἰοξοντη Ῥγὸ σψαϊσαΐο τούτους τρέφοντε (οῇ. 

Δ εἰ Αἰ. παροηΐ; τούτοις τρέφοντες, 

5) ἵνα μ. Φ. κι μι μι προέρχωνται) 816. οἴμὰ ΒοΙ5Κιὸ 

ΘΟΥΙρθι ὕΧῸ: προζέρχωνται. ᾿Π απ ϑι Π15. ΤΟΥΡῚ5. Αὐ δημ[οΤ 18 

ἩΠῸπν τπογ πὶ, ὅπὸ ἢ] δέος. θοσδοηᾶθ 1π θολὰ Ποποβία- 

46 οτιοίοάια, οὐδ. 

4) βαθίξειν) Ψιῦσο: βαστάζειν, Ἔσο (Οοάϊοοιι 1) 56-- 

ᾳυτιι5. 511}. 

δ) Καὶ γάρ ἐκεῖ τοῖς ---) ΠΙπα ἐκεῖ ἐχ Οοά. Β' 1η ἴοχ- 

πηι τοσορὶ, ῬΡορίον σὰ πτιΐπ5. σοσαθα}1. 4.110 ρΡοϑὲ 

ῬΙῸ καταδιχαϑήναι ΘΟΥ̓ΤΊ ΟΠ 1} ΟΥ̓Δ  : καταδικασθϑάναι, 

6) ὄνειρον οὐκ ὧν παν) 5ῖ᾽9.. ἀαμὲ ΔΙάμπ5. οἱ πίονα 

Οοάεχ,; σαπηι 1 ΠΡ Ά ΠῚ οὐϊίίοπο ἀοοβδοι νουθα: οὐκ ὧν, 

) ἔτι μὴν καὶ) Ὁχο ναὶ 50 081 ἔτι (οάϊοοια, ΒΒ 56- 

«ματι ῖτι5. 

8) οἱ πόδες μόνους οἰκέτας σημοένουςι.) α΄. Ῥοοιρϑίον. 

8 ποδία ΑΠπεπ Ἰλσμν Το, οἱ 50: Ρὲὲ γϑ9. 

Ω) Μώνοις δὲ τὸ ὥνχρ τοῦτο δρομεῦσι --- πφοφαγωνιῶντες) 

δι. οΧ]θοῖ Οοά, Ὁ, απο ἀμ 0] Χτι8. 511Π1. Μόνοις δὲ ΘΠ 

ὉΡΡοηἑτηΡ δαρῆα ψορθῖδ: πῶσιν ἐπίσης κακόν, [Γὺϊ προςωγωνιᾷν 

δὲ ατιίογο οἐρίααξο εογίαπείβ (μετ ομα). Τιάστιο, ἀρίἰτι5 

ῬΏΪΟΥ 5110 δοαιιηαν νοῦθα: ϑῶττον γὰρ -τ ἐκ πυρὸς ἁρπᾶ- 

φουσι τὰ σκέλη. ΔΛπίεα Ἰεροβαίαν; Διρομεῦσε δὲ συμφέρει ὅταν 

“-οὺς ἀγῶνα ὄντες οἷο, 

10) ἁρπάτσουσι) Τ᾽ αἰπσιαη. μοὶ Οὐά, Ὁ. βοφαθῖιβ ΡγῸ 

ῬΤΔΟΒΟΏΪΠ ἀφτάφουσι, «τἰοςΐ πὰ] 81 πλΐ πτι5. ἀρίο τιδυισ ραίτμμ νἱ-- 

εἰοραίαν. ρυορίον. δα, ἀ4τ|86. αὐ!οοράτιη!, 8516. οογτοχὶξ οἱ 

Ο, Ὑνωκοίεῖα 8115. ὐπὸ Ῥ. 111. Ῥᾶσ, δι. 

αν. ΧΙΙ͂Χ, 

1) Νώτον) 81. (ὐοάϊοουν Ὁ δεψααΐμβ. 15. ἐδχία ρόϑι 

ῬΙῸ νῶτα, τιὝαὨ ὠδηΐοα οὐαΐ. (ἰρίοστιαι ἄὸ ἄογβο 1 Ῥ.ΙΟΠ15 

{πΠ|018. οο]οραϊο νὴ ΤΙ. Δ αἰᾳᾳ. ἸΠοχποσ, 10. 1. ς, 2. 
4 



ΠῚ ἈΗ  ΠΠ8.1. ΟἌΡῚ Τὰ 26: 

(αν. ΨΝ 

᾿ς ἐρυ Σὲ ᾿ ΤῊΣ ῬΈΣ ἫΠ: 

1) Καὶ ἐν τοῖς μὲν) ὑΔΟΡΟΒ ΟΠ 6 ὴν. ἔν 1}Π|5ΟΤῈ] Ῥυόρίον: 

Ὧν τοῖς, 1110 Πππῖτπ8. σα ρ 5. 

4) παιδίον βραχὺ -το δόξειε), ῬΥῸ δόξει βουρδὶ δόξειε. 

Ῥτο βοαχὺ Οοά. ἢ ἀαὶ μικρὸν, Ψοϊραΐα δαΐομπι ΒΟΠῸ μαβθοῖ; 

εἷα οπἰπὶ οἱ ἐπα [0 111. 6:.27..: νήπιοι καὶ βοοςχεῖρ. 

5) Δειιὸν δὲ καὶ πρε ςβύτῃ σὸ εἰ; παῖδα μεταβάλλειν; ϑάνα- 

σον ςὉὉὃὃὃ Οο καὶ τὸ ἐντιμότερον μεταβάλλει.) ὙΜπ|ρο 

Ἰοροθαία : δεινὸν δὲ καὶ πρεσβύτῃ τὸ εἰς νεκχνίσνον μεταβάλλειν, 

καὶ νεανίσκῳ τὸ εἰς παῖδα ἕκαστος γὰφ αὐτῶν ἐπὶ τὸ ἂτ'μότεφον 

᾿- 
Ξ ᾿ Α , ΄ ᾿ ν᾿ 

μετέβαλεν. ἄγαϑον δὲ καὶ παιδὶ εἷς νεανίσκον, καὶ ἀνδρὶ εἰ: γέροντα 

Ν 
τ» “ ᾿ , να ᾿ ᾽ ω , τ 

μεταβαλεῖν, εχαστὸος γαῷ αὐτῶν ἐπὶ τὸ ἐντιμότερον μετέβαλεν. σο"- 

ἄεχ Β' ἀπίοπι μαπὸ Ἰοσι 1ἴὰ ΘΧΒΙΡοῦ: δενὲν δὲ καὶ πρξ» 

σβύτῃ τὸ εἰς παῖδα μεταβάλλειν. ϑάνατον γὰρ αὐτῷ σημαίνει) ἄγα- 

δὲν δὲ ἀνδρὶ, τὸ εἰς νεανίσκον μεταβάλλειν. καὶ νεανίσκῳ, τὸ εἷς 

παῖδα ἑκάστου γὰρ ἐπὶ τὸ ἐντιμέτερον, καὶ ὡραιότερον μεταβάλλει" 

ἀγαϑὸν δὲ καὶ παιδὶ εἰς νεανίσκον 7. καὶ νεανίσκῳ εἰς ἄνδρα, καὶ 

ἀνδρὶ εἰς γέροντα μεταβάλλειν. Ἐκ ψαῖθιιβ ἀπάρη5 Ἰοσιτομτῦτιβ 

ἀαΐη 5. ΠΟΘΡᾺΠῚ Τοοι!οποπὶ ΟΠ που τητι5, πόθι απ 1180 11. 

τ} ἴεν -- ἠερέϑονται.) σῇ Ποιμον. Πιαά, 1Π. τοδ. 

5) μεταβαλεῖ) Ετιλαν θα ΔΡΊΪα5. Θ᾿, αἵ ἴα δ[|1π} ἀπὲθ 

οταΐ Ἐπίαντιπι. [πὶ ἑοχία νυ]σαῖο : μεταβάλλει, 

6) Δδούλῃρθῥ 11ἃ ΠΗ νίδιι. οδὲ βου ἱθοπάται; 4πτην 

αὐΐοα ἸΟσΟΥΟΓΌΥ: δούλῳ. 

7) ἀγαϑὸν δὲ ἐταίφε) Απίς ἑταίρα ὀχ Ριχὶ Ῥανεϊου]απα 

καὶ, αἱ ἐπ νὰ ρρλμα 

8) ἡ μὲν) Τία οππὶ Ποίβιιῖο ομε πάσαν ηγ18., τιξ τεΐο- 

γαῖαν α δούλῃ. ΑὨΐθα ΟΥΑΙ: ὃ μὲν, 

9) ἐμά νράς αὶ ἀποχρυσωϑῇ} 1}}6 56Υγν0;, 4ῸΣ δοτὸ νης 

ἄϊίαν. Ἐξαργυφόω δοάοιη εἰσαι ποαῖπι Τυν ϑμ τιν. ΔΡ τ 16- 

ὙΟΠ9Ε. 1. ΝῚ. ς 86.: τὰ ἡμίσεα πάτης τῆς οὐσίας ἐξυογυρώ- 

ἐαντα. οἱ αριιὰ ΤΊ ἀϊά. ",. ΨΠΙ|Ι. ἐς 81.: οὐδ᾽ ἥν δέῃ τε 

λευτῶντα τὴν ἑαυτοῦ στρωμνὴν ἐξαργυφῶσαι, σ᾿ εἴα ΥὟ 6556- 

Τπις. ὦ ΤΠ τοάοί. ΤᾺ ΤΥ: 26. δα ϑεΣρῦτι καταχρυδοῦφι. 
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10) ὃ μὲν γὲὰφ νικήσα!)Ξ {Ππ4 νικήσας οχ Οὐ. Β ἴπ 

οομπίοπκίαι τουοοαν. 

11) χάλκεσι ----- ἐλευϑέρων) Οὐ 1015. Α ποίου Γαΐ 86- 

αὐπιΐϊῃ8. ΒΟΥΙΡΒῚ χάλκεοι, πο δὲ βΟΠΟΥῚΒ. ΘΟΒΙ1η15.. [ἢ 

ΑἸάμια οὐ Πισα απ Ἰεσοθαίιχ ; χάλκεαι, Οοά. Β' ποβίγπαν 

Ἰοοιῖ δἰο παροῖ: χαλκεῦσε γὰρ εἰκόνες ἐλευϑερωθέντων οἷο. 

Οὐ ἠοϑίγο ἴοσρ, 81 σἱἀοῖπω, οἵ, 1. (ὦν Βαϊρησον. ἀδ Ῥὶ- 

ὍΔ Ταν ῬΊΑβεῖοθ, οἴο. Τὼ 10 δὲ (10. 

εἴ Σιδυϑέους γὰρ λέγοιεν ὑποιείγαντο γῶντ' ) Ἑιθυρέους γὰρ λέγοιμεν --- ἐγανταξ. ὑπομείνωντ ἀξ) 
Ἴ 

αποᾶ (σά. Β. οχίμθος, ἀρέϊβ. οϑἵ ργυορίον δα, πᾶ ΠΥδθ-- 

οοὐπηξ, «φἀδι ντι] σαΐμτη ὑπομένοντας. Ῥναρσίοσρὰ 1π ὐαῖρο 

Β Ἰοριΐαν καλοῦμεν ῬΥΡῸ λέγομεν. 

15) Ἐπεί τοῖγε)ὴ Πἰυιὰ τοῖγε ἃ τὸ οχ Οὐοάϊοο Β δά- 

᾿δοίτι οϑὲ ργορίου πὴ ογδίίυμθ. ὐβπεί ιτοιγε Τὰν ΟΠ ἐἔτι 

Δρπὰ Νοβίστιμι οὐδμα ἰηΐτα ο. ΘΟ, 

14) εἶναι δομεῖν καὶ εὐπρεπῇ) Ληΐοα γϑῦρα; δοκεῖν καὺν 

Ἰηνοῦβα οὐδηΐ; καὶ δοκεῖν. ΝῸ5. δοκεῖν τοῖα χ 15 Ροβὶ εἶναις 

ΟΑΡι ΕΙ. ͵ 

1) τὸ μὲν) ῬαγίΙου]αμι μὲν οΣ Οοά, Ὦ δου ρβέπημ8 ῬγΓῸ 

δὲ, «πο απἴοα εγὐαϊ. Ὑὸ μὲν ομϊ τοβροηάοε πῇ 8 τοῦς 

Ἀ15: τὸ δὲ κατῶ μέφος ----, 01 τὸ δὲ θοπο. Ππαροὲ, πὸὸ παὰ- 

ἰαγνὶ ἀορεῖ ἴῃ τὰ δὲ, ἀμοτανας απίοοεάαΐ. τὸ μὲν. Ογδϑοὶ 

ΘὨΪΠῚ δὲ δᾶθρο Ἰοσιπεπίτ, 

2) δυςεργ ἐς δὲ ---ο; ἀποτυγχάνοντι δὲ “ρ0 0) τὰ ΟΥΧΠΒμοὲ 

ἱ (οί, Β., φΕρμηλ. 56 απι1π|5. δ. [1 Ἰοχαι ὑτσοῖο, ουδέ: 
- Ν - , ᾿ ΄ ΞΕ, 

ουξεργες δὲ σλις ὠποτυγκχαγοντι, πρὸς θεσεςς 

5) ἀκολουθήσει) ΨΏΪδο: ἀκολαι ες, ἽΝοβ8. ΞΟ τι 1 ΒΈ}ΏτΙ5 

Οοάδίοο ΒΒ; πῶ ρον ΒΌΏΡΟΣ Ια 5. ἰοσαπίαν ψεῦρθα περανεῖ 
, . ᾿ - 

οἱ ἀνύσειγ τὼἪ ἘΏΙΪΤΙΣῚ ὈΣ15}8 ΤΌΤ 18. 1558 

4) -- ἐξαμβλώματα) ΤΙ10ὺ ἀπΐο ἐξαμβλώματα ἄδα556. 411- 

αὐ14, Ρονδιδδῖ Παρθο. ἔἰ σα 15 ΒΟΡΊΩΙ ΤΏΡ οῦ: ὕσπριαᾳ ---. 

Ῥγαο ἱππέα τα τὰ ργορθάμμη5. Ναὶ ΓΕ Βοορ  βϑίπβ. 46. (ὑΔ1|8, 
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ΡΊΙαπι. Υ. δὶ. βου ΓΑ Υ ΠΥ Ῥυ ταν 184 τἀ] ΟΣ τι5. ἀπ σον- 

τϊη 5 Ῥ] απέασιν πον Θ᾽ στιν Δ Οδἐίθ ϑαντιην ν] απ θΡ6- 

πἰΐπ5 (0 ]ογα; οἵ 41, ῦβοιο αὶ, «ὐἰὐπηξ ἀοπιοδίοδδ 

δ. Π1ὰ5. 1ἰδάάου θυ απ] 1118. 58 6 ρ11|5 νΘβοοι 65 ΒΓ ΟΥῚ]ΘΒΟΟΤΟ. 

Οὐ οἰ. ΤΥ πασΟΣ Ἰάοιγοο [ἀραντη δϑυῖπ ψοΐαβϑα 

ἀϊοιιαΐαν,, ααοά οοιπεβδίαο χη] 16 65. ἐπ! οοι πἰα5. τοάδάδί, 

Αἱ 51 ρα, αἱ δου ἀθ Πδο. αἷϊ. 2. ἀιοϊῦ, θ6 116 πτι-- 

ἰσιτιτ : Ροίτι5. δου πα τ αίοι, ἀπι 5᾽ου αἴθ ᾿πάπιοου δ 

ἀοροπὶ. Νοβ σοπίθοίαιτι5. 4 ἄθι Ἰπι ΑἸΤΓΟΥ ; 56 ἀπτ 

μι} 1} υὐἱαπλι5. [ἰ5. σοπίθοίη δ: ποβίλι ΙΟΟΠ Θ1601- 

ἀαπάτιν Το ΠῚ 1118. ὙΠΡῚ5. ΔΟΌΓΓΟΥΊΡΕ 8. 

5) τὰ δὲ σπέρματα) ΠΟΙΒΚ. ῬτῸ δὲ ΒΟΥῚΡῚ να] γὰρ, 

ὅπὸ πἴ}}} ορτιθ; πᾶπὶ δὲ δἰσηιῆοαι ὀπέπι, αὶ 5ᾶ0ρ6 ἀρπᾷ 

Νοβίσ. 

0) -- παρὰ μὲν τὸν τοιοῦτον καιρὸν δρώμενα τὰ τοιοῦτα, 

τὰς πράξεις) 1ΠΠπ4 τὰ τοιαῦτα ποὸ85 οχ Οο(. Α οὐ Α]άο αἱ- 

Ἰοοίπαιι5. [|π Οὐάϊοα Β ροβίγεμια νευρὰ 810 Ἰθσιιηίτιν: τὰς 

πράξεις τὰς τοιαύτας. το κατὰ, τι δηΐοα Ἰεσεβραίιν, 50}1- 

γϑβίηια5 παρὼν απο Ομ Πντμαξ 51 π}}Π1πγτι5. Τοοτι5. πῆρα Τοὺς 11 

ο. 24.; Ὅταν μέντοι τὶς παρὰ τὸν καιρὸν καὶ τὴν ὥραν τυῦ ἔτους 

τρυγᾶν ἢ ϑερίφειν ὑπολάβοιεν -----7) εἰς ἐκείνην τὴν ὥραν -τὸ ὕπερο 

τίϑεται. ᾿ ἣ 

7) οὐκ ἄνευ τινὸς φόβου) ἩῚΪς ἀεοδὲ ραγίϊοιιϊα, Ἐ 6151. 

ΒΙΒΌΙΟαΐ τιν μέντοι, 

8) Σκυτεύειν δὲ καὶ τεκτονεύειν) ὙΟΥΡα καὶ τεκτονεύειψ 

ἀςαϊ (οά: Β. 

9) Ἔτ, καὶ τὰ κρυπτῶ) Πα (οά, Β. Ψιῖρο: ᾿Ἐπεὶ καὶ, 

(ον παν 5 γϑοΐο νοσεῖ: Ομζη θέ. 

10) ᾿Ἰατροὺς ---- καὶ χαλεπώτατον) Ῥαυνίτουϊα καὶ 5150 6-- 

οἷα ταἱϊπὶ νἱδοραίασ, δοὰ [ονίαβθθ ἀδθοβδί συνηγόρους μοϑβ 

καὶ Ναϊη ἰατροὶ δρώμενοι, τιὖ΄΄ ΝΟΒΙΟΥ 5οΥῚΡ1: ταΐγα 1,. {1. ς, 

90.; τὸν ἵτον τοῖς συνυγόροις ἐπέχουσι λόγον, 

11) τῶν ἔργων) Τίος ἀαὶ (οά. ΒΒ. Απίοα Ἰοβοραίπν: 
"» 9" 

Τῶν ἰών, 
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12) πλαστογράφοιε) Πλαστογράφοι 5ιιηῖ γαϊεαγίδ, 1. ο., 
: ἢ ἘΡΑΥΙΕΙ Ὁ ἢ . ἊΣ 

γιέ 86 ολίγοσγαρῆ δ ἐρείίαπεί5 ἐσεγοοπί αεἰ ἡρατεαεηι. (ιιο- 

γππ πο πὶ οἰΐα ἀρὰ 41]. ΑἸοχαπάνι. Εἰραγωγ, 

εἰς τὴν ἀποτελεσματικὴν πιο ]ο ἴογο δἰρχὸ, 15 ΕἼ. ΤΟΒΟΡΙῚ 

Ψια, ὅ. χιὶ οἱ ὅ5. οἱ ἀρπα Μαπείϊοι. ΤΥ. γὅ. 

ὕαρ. 11. 

1) ἔχοντα) πῃ Οοάϊος Β Ἰορίαν: ἔχοντε, εἰ ἀφορῶντας 

ΡΥῸ ἀμφοτέρων, «αιιο μα ο ρμοδὶ βοάν, δορά γπσαία 

Ῥοπὸ παροῖ, 

2) ταρουμένης) Τιοοίοπθν παᾶπο, ἀπιαπι (ὐἀ. ΔΑ ρα", 

ΨΕΥΔΠῚ 6556 4πίϑδηθιο νιοΐ, Ῥολίτι5. ναἰσαῖτια. Πα θαΐ : 

σηρουμένη:. ῬΑΌΪῸΟ πίονι τιβ νουθα;; ὅσα δὲ ἀπευϑύνει ---- τὰ 

κρυπτὰ ἐλέγχει, 1016} σογάα διπιξ οχ ἔνϑησ, Μαγο, Υ. γογ8. 

19., δὰ ἀποπὶ ἰοῦ σἱάο εἰ ὙΠΟ διιν. Οὐ. Ῥὶ 

Ἅ. ἢν τ2 0. 

αρ. 1{Π|. 

1) ἀγαθόν) Τος οὐ Ῥολεκίο ᾿πβουηΐηπιΒ. ΟἾπ 

ποβῖνο ἰοσο οἴπαῖηο σοι. ᾿ὔναπς. Ιοαππ, ΜῊ, τ, Ἰρῖαὰς 

ἍΥ εἰϑ Θ111}}. ᾿ 

2) γεννησόμενος) Τία οὐ Αἰάο βου ρδὶ ἀθρ]ῖοι ν. Ἐ1-- 

δ τ ιι5. ἰαθοθας γενησόμενος. 

2) Πολλοὺ δὲ καὶ ἔγημαν) Ῥανθουΐσιν καὶ ἐσ Οοά. Ὁ 

δάϊεοι. 

4) ἐἑλληνικῦν) Ῥρο «πὸ Οὐᾷ, Β ἀκ: ἑλληνιστῇ, {ὉἼ8τι8 

Ῥιυποῖϊθ. ἦς ΒΡ ΡΟΝΙ 51. (πο 51 πετιξαΐαν ἐπ ἑλληνέστθ, [01᾽- 

555. ὨϊΘἰ τι5. οϑὲ. 

Οὔ. Γῆν: 

1) χλαμύδι τὴν) Ῥοδὲ χλομύϑε ΠΟΤῚ ΠαΡοΡαπς καὶ, ἀπο 

ἄοῖον: πὶ δυρου πθι,, οὗ σπϊα αροδὲ ἃ δῖα. απὶ 518 
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Βένιο δαπιδὶξ. ΔΙοχ ρΡοβὲ διὰ τὸ ἀογηὴ βαγτοπαμι μη οἱδοῖ, 

Ῥασα. ἀ1ὰ δοπίοπια τᾷ ρόοβοῖε, ῬΑΡ ΠῚ οχ ποίου [0 

Οὐὐίο5. Β δὸ διυιϊάσο, «ποτίσαι ἴαπιθι ΡΟΣ τὸ διὰ τὸ 

ἀργὴν εἶναι -το τὴν χεῖρα παὰς νατιοίαϊοιλ ἀΗοχὶ; ὅϑεν ἀργίαν 

σημαίνει -τῷὸ αἱ χεῖρες, , 

2) Πρὸς τὸν τόπον) Απἴο πρὸς ΒΥ] 1 νὰ] οἰ πις 

ὃν: αἅτιὸ ἀμηθ πἰϊὶ ορῦῖθ. πο 11π4ὶ πρὸς ἀρβολιῖϊο 56ι- 

πϊϑί τη} ΡΥῸ: ργαρίογοα,, ροῦο. (ὐοίουτιαιν ΡγῸ τὸν τόπον 

Οὐ. Β ἀαι: τὸ τοπικὸν, 

5) ἔνδημον) Νοὸβ. δια ἄπο αὐιοίου αἴ θα ΒΟΠ] ΠῚ 51Π|Π1115. 

Απηΐοα Ἰοσοαΐπν: ἐν δήμῳ, 

4) εἰ δὲ μέλαινα: ἀπελευϑέραν) ψοΥθα πᾶρο, ατιαθ 1 

ἘΠΊ ΡΑΠΠ οὐϊοπο ἀσοναπε, ἐκ Οοὐά, Μ55. εἰ ΑἸάο τοχ- 

ἴπι| γοδαϊἀμη 58. (ον παυῖτ5. ἀποάτο θα νοχΐοπἦο ΟΧρυοδ- 

510: δῶν πῆρα : ἰδογίανι. 

5) πρὸ μὲν ἐγκρίσεως) 51. Ῥγὸ ἐκκρίσεως, ἀτιοπιοίο ΠΡεὶ 

πὰ Ραμ, οἰποπάδη πηι ΟΥ̓ΑῚ ῬΥΟρίου νεῦρα, απᾶς 56-- 

ἀατιπῖαν. Οὐαὶ δτιΐθμι 51} ἔγκρισις αἰ] οἴαγιαιη, ἄοςο! Νο- 

ΒίεΥ ταϊρα ὁ. δ9ο. ΠαοΟ ῥίτου 5. ὈΥΟΡΥΙΘ οοσηγοπίοϊαι!; Πὶ 

ΟἾΙ ΠῚ ΟΝ πα αηΐαι, τι δοίαϊοχ ᾿ἀοποαῃ ὦ σοΥ- 

ἰαπάττοι ΔΓΕ 5θοη , δ}. ΘΠ] ΘΧΟΟββιβϑοηῖ. ΟἿΣ αἰ σον δηῖ, 

δἀμι οθαμίθν ἃ ᾿πάίορι5, τάἄσχτιο  ἐγκρίνεσθαι ἀἸΟΟ ΔΙΗΣ : 

ΟΠ σΟΠ ΤΥ πτπὶ οὐαΐ ἐκκρίνεσθαι, 1)6 πος ἴδηι οτὸ νἱΐες 

Οὐάβαῖῦ. αὦ Ατμδη. Τὶ. ΝΙ. ο. 12. 

Ὁ) καταλάβοι: τὸ)  ΌΪΡΟ: καταλάβοιτοι, Νο5 οἵ Π ε18-- 

Κιὸ ἀϊν!θο. δου! ρβίηιτ8: καταλάβοι: τὸ ---, [Δ] ψνοῦΡὰ τὸ 

μὴ ἐγωνίσασϑαι γεϑροπάομς 115, “παρ ρυδοοοάπας: τὸ μὴ 
ΡΝ Π »» 

καταλαβεῖν τὸν ὠγῶνᾶ. 

ερ. ΤΥ. 

1) τροχὸν) Ῥτγαοίονυ Ἠ ρα] πιῖ ΘΟΠΓ. οΟΠπιπίπο,, 5ἱ νἱ-- 

ἀείαν, οἴξαμι Ἠουπία δὰ ΨΊΡ6]. θη. ΝΠ. ὅη8, οἱ ΤΊ: 

Β6Π),, 1, δ. ἢ. 



δῦ ἘΤΓΒΈΕΤΙῚ -ΝΟΤΡΑΊ 

Ὁ) ᾿Δοπαστὸν δὲ καὶ σφαῖρα) ϑιι4ει5: “Αρπαστὸν καὶ σφαῖΞ 

ρα" εἶδος παιδιῶς. 6 ἸΤαγραβίο οἵ. εἴΐαιη 1μ]. Ῥο] πιο. Τὰ 

ἘΧ. βοσπι. χ08.; εἰκάφοιτο δ᾽ ἂν εἶναι ἡ διὰ τοῦ μικροῦ σῷαι- 

ρίου, ὃ ἐκ τοῦ ἁρπάζειν ὠνύμασται. τιρὶ ργδοίον αἰϊοβ Ιοοοϑ 

ποϑίσι ἀπο 6. Οὐομπποπἑαΐον 65 ῬΥοΪοσπαπί ἂο οοπένα Ἐπ- 

δ 1 ἘΠῚ} οδἰοπεάιηΐξ, ἁρπαστοὸν ΠΟ 6558: Ῥο Ππποῖβ οὐρανίαν παῖς 

διάν, 5οἀ 1άοιη., αποεῖ φαινίνδα. 1)0 ποὺ δείομα. ριΐδ6 πιὰ 

νιαοπάν5. οἴδπ Δίου τ Γ14115. 46. Αγ. Ὅσα. ἢ... Ἡ. ο. δ, 

2) ἴξοικε γὰρ καὶ σφαῖρα --- ἑταίρᾳ) ΟἿ [ο5. ΒοΑΠ ΚΟΥ 

(οπιθοΐαδποα «ὦ ψαχτοι. ἀθ 1, ἔπ. Ρ. 100. 

4) ὠρτῆρες δὲ καὶ τὰ ἴδια τούτων γυμνάσια) 510 απΐεα 

Ἰοσοραῖπσ. Νοβ ὑγτὸ ὠρτῆρες οαπὶ Ἠραϊπο, Ποισκῖο δ 

ῬΥδοίοΥ ΔΠ105 Π] 1105 οἵ ΠΠοην, α]οβίο ΒΟΥ  Ὀ51 πητ|5: “Αλτῇῆ- 

ρεςς. ἢ νοῦῦσ. τῷ ἴδια τούτων γυμνάσια οτιπὶ Ἡοητ. Υ αἰθβίο 

(ὰ Ἐππομάδίι, Τ,. 111.) παι αντπητιβ 1π: ἡ διὰ τούτων γυμνα- 

σία. Ῥτο τούτων Οο(. Ὦ. ἄαιϊ: αὐτῶν. (Οοἴογιι) δά ΠΟΒ ΓΙ 

Ἰοοῖπα ποῖ ΕΙγμοΙος, Νίαση,: ᾿Αλτὴσ καὶ ἀἁλτήρες, κατῶς 

σκεύχσμζ τι, ἢ κέχρηνται οἱ σωμασκοῦντες ἐν ταῖς γυμνασίαις" 

παρὰ τὸ ἄλλομαι, Ἰπαστάξζοντες γὰρ αὐτοὺς καὶ περιφέροντες “λ- 

λοντο ἐν τῶ γυμνασίω. Μεϑόδιος" ὃ δὲ Φίλων ἐν τῇ περὶ “Ῥωμαίων 

διαλέξει, ἀπὸ τοῦ ἀφτὴρ κατὰ τροπήν, Οποσμμ οἵ, Αγίϑίο- 

161. ῬΕΟΌΙ; ϑεοῖ. Ψ, ῬΓΟΡΙ, 8.., Τιποῖαπ, 1 ἀρ γιαμπαβεῖβ, δι 

.7. Ὁ αϊοα. ἄς ϑβαμιαὺρ παμάὰ. 1...1}. ος.0., Ῥαπὶ. Δ- 

δίῃ. ΤΕ. ἸΝ. ὁ. 1. οὐ Μογχγοια), 46. Ανέο, Ογιμπ: Π,. {ΠῸ ς- 
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11... 01 οἴϊαπι ΡΠ] 0685 Ἰροο8. ἸΏ ΘΠ168. 

5) παρασκευὴ χειρῶν) 810 ἰασο πὰ Οὐαϊοο. Β, Δπίρα' 

ογαὶ: παρασκευαὶ, ὨΛΠΊΟΤΟ Ὀ]ΈΠΣΑΪ, χ}πτ5. ἀρίθ. 

6) σφαφίδες καὶ ὑπεράλματα) δοσηπάμπι ϑατάαχ,, ΟΠ. 

διιὰἃ ὮΙΪΠΟ 5111151{, δυσὶ ροπάμπη δϑϑοΐ: σῷῆνες, ΡγτῸ σφαφίδες. 

ΟὐοΥπανῖτι8 οομίνα γεχαΐ: ϑδογρλξζ, ἰαπάπδπι 51 16 ββαί: 

σκυφίδες ν6] σκαφίδεςγ ἡποά μοΒίου 18 πη8 515 μίαοοί, 4818 

οἵ. βουρίπιρα οἱ ϑηπμποιαίίο ὑγοχίπιθ δοσθ!! δά, σφαφίδες. 

(δἔοσιιμι ΡγῸ ὑπεράλματα ΟΟ4. Β ἱαροῖ ὑπεραγάλματα γταθι--. 

4056. 



ἍΤ ΑΝ ΙΓΕΒ  ΘΟΑ ΡΣ ΕΥΙ “07 

ΟΡ ἘΜῈ 

1) -- ἐσκορπισμένους) ΤΊαν, ἴό50 01. Λυίίᾳ. πᾶ. Τὰ 

ὙΠ ἘΠ Ὁ: δ, ὅν: γενομένων δὲ ὡς μυρίων ἤδη τῶν ἙἭ, βραχίων, διωώ. 

κεὶ τοὺς πολεμίου: κατὰ πᾶσαν ἐσκορπισμένους τὴν χώραν, ΓΙ τάομα 

Ιοβορι. 1... ΚΙ. ο. τς ᾧ. 4.: εἰς τὰ λοιπὸν. πλῆϑος ἑσκόρπιζον 

τοὺς τοιούτους λόγους. Σ 

2) Καὶ τοὺς νοσοῦντας ἄναιρε) ΟἿ, Ῥοίγτὶ Μοχοβίοηϊ 

Ῥοπιρα ΤοΥ1}15. Τὰς ΤΙ. 6. τάν, πὶ ποϑίον Ἰοοιβ. τοϑρ τιν, 

5) Καὶ ὅσῳ) Ῥοϑβὲ καὶ ἀοίονὶ. ἄλλα, πὶ βῃρογιμηι, 

εἴ αποὰ ἃ (οά, Β ἀρεῖ. 

τ ἄγ Στρογγύλῃ δὲ σάλπιγγι --- ἀνατρέχει) Μιᾷ, ΘΙ5Ρ. 

Οπρον, 1ῃ Πανροοζαῖ. ᾿., 145. εἴ. [π]. Ῥο]]πο. Τὶ. ΓΝ. δόρῃι: 

85. 101απο (ὐομημιοπξέηίογοϑ. 

5) οἵῳ δ᾽ ἂν ὀργάνῳ σαλτίζοντος τινὰς τὶς ἀκούσῃ) Ῥυίοτα 

τεΥρα: οἵω τ τοῦδ οχ Οὐά. Β 1ὰ Τοχέα Ῥοβιπηῖβ ΡΡῸ: 

οἷον δ᾽ ἂν ὄφγωνον σαλτίζον. ῬΙΤΟ τὴς ἀκούσῃ αὐιΐοχῃ το Οοἄ, 

Β ιαθοῦ: ἀκούσηται. 

6) --- ἀναφονηήσαντας --τοῦὸ Ῥτὸ ἀγαφωνεῖν τιδτραὶ ΝΝο βίον 

ἱμῦρα ον θ2.: ἀνακηρύσσειν. -οδίχια. ἰοουαν. ἀπίοια ΟΧΡ]- 

οἂἱ Ἡ. Ψαϊοβίαβ τ Ἐμπηοπα. 1,..ὄ 1Π., τ|ῦ] παθρο- Ἰοσπη- 

ἵν: --- (ὐὈγ) γε ἐς τογέϊξ: ΡΥ αθοοπθην ἀ0 676. (εἶθ): 

πα. ὑποοίπατο δἰρηξζοαί. ργαθέργ τεσ), φερε 56 Ρ Ὁ 5. 125: 

γνέξίδ εἰογῖηδ ἐϊρογαί, οὐ ρῥγαοοοπῖο ριίζοο, ζδογᾳίμην ἐρὲ 

σἱοξέ ΚΝ. τον ἐμέοίϊοσίέ (Ὁγπαγβ χε εδδεέ ἀναφωνήῆσαι, 

ξαφβούτο ἄπιπο ἰοοην ρόγρόγαην ἐπίει ργ οί. ὁδί. Κεξ 

αμέοην ἀνα φωνήσαϊ γ, »γοοίαπαγο ἐπ ἰζορεαίοη,,, τεξ. ζοεειιιτ, 

ἐπι [περ ἐβοογιδιείέξ ἐν ἐἑέμέο ὧδ ἐἰῥογαζέ, δαϊιδδα,, {10 8εημδῖρ 

1ι81} ρα 7 ὦὁ ᾿ἰμέαγομο ἐπ Οἰἱοογοπῖθ τα (». 874. 12.) 

εὐδ οδ᾽ ψιοεία, «. Οεἴδο Τοφηιίξιι", ψιιῖ 8εγ ἐξ ΘΟΕ 

ογίμδ ἡογεθαξμ: ἐδ. οἵου ἰζέογαδ ψφιφδαάίσν ἐπε δοπαίι γ40ἢ-- 

ἐαγοέ γπώστις φῦσα; Νοίδέε πιγαγᾷ, αέγοαο. Οὐπδοτερίξ, 

(πη ΟἿσονῦ 0) ὲσ ομὴπν τυϊι8. 686 6κ. 118, φιρὲ {ιν ἐϊδενέα 

εν ργοοίωγπαγιηξ: καὶ αὐτὸς εἷς ἐστὶ τῶν ἀναπεφωνωκότων. 



“ὔϑ ΒΕΙΕΓΙΙ ΝΟΤ ΑΙ 

εὐ ἐ ἐμ συ γοίαποαμπην 6656 Ῥἰμίαγολέ ζοοτέμν ᾿» ΠΙ145. 1110-: 

γ}21} (ὑμέα οὗτες ἐσδίο δ οογίου Π7ογοίζο ἐμ ποίίς αὐ [)1ο-- 

γιοην ρ. 70. 7Ποαπποὸ Οἠηγϑδοϑίοηα. ἐπ οὐαϊίοπο Ὁ. ἀαν. {ω-- 

εἰάεοβ ἀναβεᾷν ἐλευθερίαν »7Ὸ οούοην ταδί" ροσδιιῖσθθ; 8:0 

"ρον αἰξ: ἂν σὺ τὸν οἰκέτην μαστίξῃς τὸν σὸν, εἶτα ἐκεῖνος τριά- 

κουτά, ἢ πεντήκυντα λαβῶν πληγὰς; ᾿εὐϑέως ἐλευϑερίοιν ἀνα βοή σῃ. 

7) πένθει λύπην, καὶ) Ῥοβὲ λύπην οἱοοίπισ; σημαίνει, 

1 (οάϊοο 19 Ἰορηίι: λύπη πένϑος πρὸς τοῦτο" καὶ -τος 

8) σπονδαυλεῖν) 8510. ΒοΥΙθομάτη οδὲ, ΠΟ σπενταυλεῖν, 

εἰὖ δηΐθα εγαΐ, ποι σπενδαυλεῖν, τιῖ σομιοοι ΑἸΡοΣ δά 

Ἡοδγοῖ. 8. ν. Στένδομαι. 

9) πρὸς μὲν γάμον) ἴϊὰ οχ Οοά, Β ἀοάϊηλι5. οἱ {1|1-- 

ἄομλ ραν οι! δι μὲν ΧΟΡ ίον νεῦρα, ατι86 βοαατμιίι": πρὸς 

δὲ») οἱ γάμον, ὨΠΠΊΟΤΟ 51ΠΡΉ]Δ71, “πιὰ 5ἰαίϊ ΒΟ ΘΠ  αῦ : 

κοινωνίαν. ΔΛηΐοα Ἰοσοθαΐη}: πρὸς γάμους. 

10) κατακτέον) ΔΛηΐοα Ἰοροβθαίασ : κατανακτέον, ΝῸ5 

ἘΠΊ ραλ πὶ δοιὰ}, Δάμηι! προϑίναθ σοί οἴτα (ΟΟά. 

Ἔ τακτέον 5. 

11) τὸ δὲ κωμῳδεῖν, ἥ κι} Μουα: κωμῳδεῖν, ἢ, 4886 

ἀοογαηΐ, οχ Οὐά, Β τη Τοχίτπιηι τονοοᾶνι. ἰἀεβρομπάοηΐ 

σὨΐ 5 ΡΥα ΨΟΥΡ15: Ὑραγῳδεῖν δὲ καὶ ---. 

᾿ 192) -τ- τὰ δὲ τέλη χρηστὰ καὶ ἀγαϑὰ) Μα]ίαο οοπιοο- 

ἅϊ8ο {{Ἰ5έοια πο πα θοραμ! αἰάιιο τη]! οο πηι, τὐὖ βου αθ τέ 

δόδ! σον (6 ΑσῈ ῬοοΙ. 1,. ΠΠ. ο. 57. οἱ 1. 7χ. Οποοιιῆι 

εἴ. Οἵ. Οπρον. τθ. ΟΡβονναῖ. 1,. 1. ον, 1ο. 

12) ὑπολάβῃ τὶς, ἐάντε γιγνομένοις) ΝΆΪΠπι8. ἀπ 1 11, 

ΦποὨλ ητ15. νΌτὰ 511 ποδίγα Ἰοοίο, Ῥαᾶγί ἡπ|ὰ (νά. Β 

απ ΘΧ θοῦ, ρῬαγέι ΡῬτορίον οταίίοπθι. Νὰπι δηΐοα 16-- 

σοβραίτι: ὑπολάβῃ, ἢ γενομένοις, 

14) μετὰ στροφῆς) ΤΊΡΥῚ ΠΆΡΟΡΑΠΙ: μεταστρσοφῆς. Νοῦ 

σα ΠΟΙ5Κῖο ἴῃ ἄπο νοσαβαῖα εἰν δι ηπ5: μετὰ στροφῆς. 

15) Ὅμοιος) 5΄Ί0 δου ροὸ οπὶ ΠΙΆ] 0 οἱ ἨοΙβκο. 

ψυῖσο: ὁμοίως, ῬαΏΪΠῸ ροϑὲ οοάθιη ποὺ 50} ]ρδὶ ὅμοιορ᾽ 
γ᾿ , 

ῬΓΟῸ σμσίῶς, 



Δ ΑἸ ΤΥΡΌΣ; ΟΡ; ἜΧΕ, Ἄδα 

10) Αλὸς μὲν) Τὰ πὸ5. οὐ) ΕΗ ̓σα]ἶο οὐποη αν ἰηλτι8 : 

«σι ἃμιΐοα ΘΟ ΡΟ α. ἰεϑογοίιν: ἄλλη, ῬγῸ ᾿Αλὸς, αποά 

ΘΟ ν ἢγα! οὐαὶ Οοά. ΒΒ; «αμιν]8. ᾿χΧΌρΡυΪΘ πὸμ ἁλὸς, 564 

ἄλλος ᾿ιαοαΐ. 

17) -- διὰ πόλεως ὥρμα ἐλαύνειν) Τ,ὀφιίίαν ἶο ΛΑνίος- 

τηϊογιι8 ἄθ οάροηΐο οἱ ροϊουϊο, ἱ. 6. περὶ ἄρματος τε" 

τρώρου, 

18) ὁ δὲ οὐ τεϑν.) ῬαγιΣου]οη. ποσαΐϊναη ὁχ Α14Ὸ 

εἱ Οὐδ, Μ55, ἰσχία! γεζάτϊάλμνι5. Ῥυορίον δομίθης απ], 

ἴῃ ἰλιραϊ ὰ ὁπ. ομλσδα ογαΐ. 

σὰρ. ΤΥ̓Π. 

1) ἐξοδιασμοὺς) Του νοσαβθυ]ιι τοσοι τον 118. φαςἄοχα 

Οτὐδοοὶθ νάϊ ὁ τι Γαΐ; 504 νοοῖ} ἀπόοσιο Οτδοοῖαο πὸπ 

ῬΤΟΥΒιι5. Ἰση οἴ} 6556. (Ἰ5οῖ η]ι15. οχΣ Αὐιδίορμδη. Ῥἰαϊ. ν. 

ὅδι., αἀ φπθπηὶ Ἰοσπμ νυ]. ΓΙοιηβίοσ ατι8, 

Ὁδρ. ὙΛΗΠΙ 

1) Ἐεέχειν ἁπλοῦν δρόμον) Λιΐοα Ἰεσοβαίμν: τρέχειν δὲ 

δρόμον, ἁπλῶς. Νορίτα ἰοοῖτο, απ. οί. ΒΒ ἀοάϊξ, πιο] 15 

γοβροιίοὶ γαι]]ο ρΡοβὲ σψευρὶβ; ὁ δὲ δίαυλος, «αοκί ἰομὶ 

οδὲ, αἴχιιο: ὃ δὲ διπλοῦς δρόμος. 

2) σταδίῳ σημαίνων ἐξ) {Πα οὐ10 οἱ Οοά, Α ]ια- 

Ὀοθαμί: σταδίῳ σημαίνει, ὧν ἐξ -, Νορίνᾶ βου ρίαγα ΟΣ 

Οοά. Β ἀιιεία ε5ὶ. 

5) --α ἐξαίρετον.) Μυ]σαία, εἶσι ἴΆΠ ον, τϑοῖς μαροῖ; 

"ποάο «ὦ ἐξαίρετον ϑι1ρ 0] αίτιν : τὺ, 

ἂρ. 1,.1Χ, 

νὰ ΄ “» - Ω . 
1) πᾶσιν ἀγαθόν, ᾿Αϑληταῖς δὲ πᾶσι μόνον οὐκ) 515 οἴῃ 

-" [ 

(οά. Β Ιοροπάϊηι; «ππιπὶ αμΐοα Ἰοσοτοίασ: σᾶσι κακόν, 

ἀϑληταῖς δὲ πᾶσι μὲν οὐκ ---, 
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ἢ ᾿ ΤΉ ΓΣ υ 
2) ἐκκρίνεσθαι.) 510 ἴθ50 ῬΤῸ ἐγκρίνεσθαι, οἵ δῖ ἀποαιδ 

Ῥαιῖ]ο Ροβί; πᾶ ἐκκρίνεσθαι ΟΡΡομα} τουῦο : ἐγκρίνεσθαι, 

110 δππῖπι5. Θαρ1 15. 

(Ὡρ.. Τὰ: 

1) κατ᾽ ὄναρ) Ὥς ἀἰπονοπιῖα ἤονηαπίανιιπι ὄναρ (ζπ 

ΒΟΜΏΣδ, [67 φιίοέοημ) εἰ κατ᾽ ὄναρ (πιοπεζιε δογγι) νἱᾶς᾽ 

Ἐϊοερίπον. αα' Βαβι. ΟΥοῖορ. ν. 8.. δὲ ΕἸΒΟΒΟΣῚ Απὶ- 

πιδάνοῦββι 8ά στόμ. Οὐ. ψοίϊον. ΚΙ]. ἨΙ. Ῥο ΤΡ. το2. 

ἯΟος ἰαθη {Ππ4 ἀἸδουμο ἢ Ατὐίοιητάογο δοουγαΐθ ὉΒ-- 

ΒΕ ΠΥ. ᾿ 

2) εἰ μὴ καὶ ῥήσσων) Οτίάστα τἷν ἄοοπιβ, οαΐαβ πο- 

ἼΏ6 ὨΔΪΗΪ οχοιάϊι, Ἰὸρὶ νοι: εἰ μὴν καὶ ἥσσων -τὸ, ϑεοᾷ 

νυ] σαία Ἰοοίίο Ἰηΐδστα οϑῖ. 

2) --- δύο περὶ μίαν τὸ λεγύϊεενον) ᾿Αϑιουιβοι δηΐδ περὶ 

οι ἔοικ δαδία]!1, 4πϑῖ νίθο. 

4) ἁπταλωτέρου σώματος) ΤΟ 80γ1ρ51 δα σϑηϊῖνο ρῥτο- 
Ῥίον νουριπη φιοά δοαμιίαρ: ἡττῶσθαι, ΑἸίοα οχαΐ: ὦπα- 

λωτέρῳ σώματι, ἰογΐίο οᾶδτι. 

δ) καταπαλαίσαι) 510 οογγοχι ΠΟΙΒΚ. ΡῥγῸ παλαίσαι, 

Ὁ) οὐ γὰρ ἐγκριϑήναι σ.) ἘΠῚ Δ1111 ΘΟΥΤ ΘΟΙΊ0η6 ΠῸπ ΟΡΤ8. 

ἔσο μπιπὸ ἰοοῖπι τα 1Π|01}1ρῸ : Τ᾿ οδίααϑην ῬΊΊΟΓΟ ὈΟΠΊΙΠ 6586 

Ἰιιοῖα νίποερο τίσ ΔὙΓΘΙ  ἄοΥτιβ απΐθα αι χορ: 18π| Ρ6Υ-- 

σὶτ: αἰμίοίαο αἴθ ρθΈγΟ,, 1. 6. «πὶ 1. αἰ 6 αυ τι} ΠΙΟΤῸ 

Πάρου οτριξ, ΠΏ] ΠΠΠη6. ΟΠ δὲ στ Ποία ψΊΠΟΟΓΟ: 

Ὧ1θ ὍΠΙΠῚ ῬΤΟΥΪ5. ΠῸῚ ΔΒ δἰ σπιποαὶ, αι18 1Π|ᾶμλ ἀοίδ-- 

ἕο ἀοποιῖη δα σογίαπάττη 16 ΧΟ 551:556 ΐ. 

Οαρ. 1 Χ1. 

1) - ἄσχημον γ. τ, πρόξωτον τ-ο γενόμιστα!,) ἘΠῚ ἴδοιέ 

Ππ οριργαμμα, αποά οχίαξ ἀραιὰ δοίοι. 1)6. ΟΙαν. 

στη. ο. 22. 

Οιὲ εαριξ αἰ Ἰαοράπι εἰώϊοίέ, οἱοδδοηιαία ψοῦδὶς 

Τγαροΐρίξ: οὁ5. τοιοέανιν, το ροίδι5. μετ! 



ΔῺ ΑΒΎῪΎ. 18. ΟΑΡ. ΤΙΧΤΙ, -- ΠΧΙΥν. .8)}1 

ὰρ. ΤΧΤ]. 

1) ᾿Αντισχυρωτέραξ) (ὧΟα. Β ἀαΐ: ἀνθ᾽ ἧς ἰσχυρωτέφας, 

Ψαραία ἰάηγθιι σοοΐθ παροί: [1}κχ Αἰάο οδβὲ: ἀντισχυροτέρας. 

2) ἀγωνίσηται δοῦλος) Ἐχ ΑἸάο 1ῃῈ ἰοχίι γτονοσανὶ 

γοσαβθείι) δοῦλος, ἀἰιοα δϑιΐοπίια γθοϑιμ!αῦ οὐ (ΟΥ̓ παν 1π|8 

4ασαιιθ ἘΧρυοβδιῖ. Ῥάλ110 Ροϑί οοιπιλα, αιιοιὶ ογαΐ θ)Ὸ58 

ἀνακηρυχϑεὶς,) ΤΟΙΓΑΧΙ ροδί στεφανωθῇ, 

Θαρτ ΤΙΣΠΕ: 

1) τὸ δὲ ὅπλον τὲ λεγόμενον, ἐπὶ πάντων πᾶσι π΄ --} 

Ἄευρα: ἐπὶ πάντων πᾶσι, Οοα. Ὁ ἀοράμ. ἘΠ᾿ ράῖ!]]ο ροϑὲ 

οαπὶ δούδθμι (ο4. Ὁ ππο]λτι5 ἰοσιϊασ: δ αὐτὸ τοῦτο, νο] 581- 

ἴον δἰ αὐτὸ τοῦτο διιρρίομάιϊτιπι οβι: κατά, λάθη πΥ δτὶ-- 

ἴοι ΠΙρα ῖπθ, Ποίδκίπβ οἱ αἱ ποι χϑοίθ ἱμίθιοχ 1580 

ἰιος σαριϊα τη., οἶπ5., δα ποχί ψευ ον γα {Ὁ5{11|5 

51 σὨΔ Ποδ πα 11}, ὙΟΡΒΙΟΠΘΙῚ ΟΡ ΠδΟιΪαη, Ταίοο πθα 41- 

βἱϊποίαμ, ἀά!οῖο: ἤ2α5. 80 φεπαμπίρ ὕπλον (δρόμος ὁπλίτης) 

δοιεμέεέ ἐὠογμαπρέ αἰον 2, ἐγ δ γε; εἰθηι; 686. ζοηηη 

“μἰοέξέ. πώ ἀατν παοΐ αἰδου αἰ Ῥγοέβαρεγι λοϊέμνο, 

2 ν Κγαπέξει, αὖον δεαειίοέ ἀαδ ὅπλον (Ογακίδ. δον εἰρ6-- 

ΣΟ Ο, τροῖξ εἷα 8 ἄϑλον δορίριο, ἀαγαμ ΓΟ εν οώ 

(; ἰεγιν ε5 δὲ οέοέολδαγ αἰαδ οέξίο, δι ατηρίορέοί ἐπν 2.6. 

ὅεη, ταὶ ἀαγηαοΐ ζονωπέ εἶον “αἱ, οὐδ᾽ εἰδε δεέο ηι}), 

αΡ. 1 Χ|ν, 

1) Βαλανεῖα ---οὶ τι ποβίγο ἴοοο οἵ, Ἐΐουιον. ΠΙα, 

Κι ν. 5706. Οἀ. ὁ. νυ. 450. οἱ 401; ῬοΠπο. 1... Χ. ϑερια. 
θ4.; ῬΙανο.η. εἰ αγροογαίίομ. 8. ν. Βαλανεῖον: ἐ{Ό5ΎῸΠ, 

8.0. ᾿Ασάμινϑος εἱ 4]. 

2) δεῖμα) Π Εἰ5Κ. δὲ 4111 υἱγὶ ἀοοίὶ τὸ νεϊσαΐο δεϊκῶ 

ΒΟΥΙΌῚ απ νοπιουπηΐ δεῖμα, ατιοὰ Οὐ. Β ἤσηπαῖ. οάεμι 

πιοάο Οοάοχ Ῥυιϊίαμηϊοιι5. Νὰμι ας. ἀς πο ἴῃ Οἰϊὸ 
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Ὥαν. ο. τ΄. δα ποδίχαι Ἰοοι παοὺ αὐποίαϊ : “οί (οί. 

δείετν ἰορὶ δεῖμα. 7]ώχεθ τμρίζβ, φιαμν φψιοι Νιοαξέίη8 

τοἰούιέ δεινά, σι τοσμθ, τὰ ἐη αγοὶἑ, φιίασν ἐπὶ ἐδιτέϊ 

χιοτι ἤαδοιμτι5. Ζ κρο εἰζην δἰ. ἑαων ΘΟ οδέδδο οϑβϑδέιει 

Οὗοονον ογἱές ον τὸ ψεΐ ἡοογοῖι. δεῖμα, δέος, φοβος οχρομὲ 

ἐοοοέ, πὸ «ααξ ροίεδέ διιξωα ἐπ ἐέζα Ῥόοθο. ἀκ ε. οἰϊαια 

ΤΙ. ψαῖοθ. ἴθ ᾿πποπθ δ, Εν. 111... ὉΡῚ Παοο Ἰοραμπίαν : -ῖτ 

«ἱοροημ μην τδαρέι" δεῖμα , αὐὲ ρέων «{γέθηναάοσις ἐαναογτειν 

Ζ) δοπεῖδ ρογίογείογο «πὰ πὲ αηπίοέαίοην δέ ἐδιο θ᾽), 60 

φιεοςί ἐπε ἰαραπώμην οοἱρ» οἰ πεξεέα»ς δοίοέ εἰ ραξίογεηο 

οομέγ λεγο. 

2) ὑπόμνημα πόνου ἢ πολέμου -.-- λούεσθαι) ΠῚ. ῬΊαι, 

Ἔσποι ΟΜ σὸς νυ 71: 

“δία. “ιλιὴ σης ῥέα ἐαϑϑίζεώμιθ ορι8 ἐδέ, 

τ ἐάνρρη2. 

εἰ Ἐϊοογοδ.: Λιπαροὶ πόδες. τοὺς ἐκ τοῦ πολέμου παραγινομένους 

ἀλείφειν τοὺς πόδας, ΟἿ᾽, οὐχ οἴλαι ΤΌ] πὶ ΘπρΡ]. ΝΟ]. 

ΤᾺ Ὁ. αὐτόθι 

4) λούοιντο) 51. Οοά, Β Παροῖ, οἵ δῖ βουῖρϑὶ ὕτὸ 

λούσοιντο. 14.110 ροβὲὶ [ οἰδῖς. ν τ] καϑυπνήσειν ΠγῸ δειπνήσειν, 

ϑὺράᾷ ναϊραία Ῥόπο αροῖ, ἂὸ ποδίου οι. 11 νου οπάτιϑ : 

Δ ώπο τογὸ αἰζὲ ποῦν ῥγάέμθ εὐμεξ, χιαην ἐαρογέπέ; αἰᾷ 

εἰΐαην ἀοοορίο ἐεοηέαομῖο αν Ταάφψιιο αἀπίθ ργαπαίβε 

εἰοίμο ττορέϊοεέ διωγιίμγὶ σορηαηῦ: δ δὲ γεενο αζῃρι)Ἁη 

πὐλμτλ αἰμεί, φᾶν ψία ἀεί οὐφχεηε, 

5) --- ὁδὸς ἐπὶ τροφήν) ἴῃ ϑιϊᾷα Ἰοσίίαν : τα ἐπὶ 

σρυφήν, τα ααἱ εἰρίζοίαα, ατιοᾷ τϑοίτιην 6556. Πρ α] λτι5. ριι-- 

ἰαν!!. ΑἸίον βουιρίον ἀραὶ οὐπίο δασίαμι μι ν. Δουτρὶ 

εὐΐ μεϑ᾽ ἡδονῆς πρὸς ὠφέλειάν τε οἷο. «ἀπ 14 Ἰανάονα. ϑ8ο4 

νι] ραία ΠΊΟΙοΣ νἹάοίιιν. νοΐον 5. απ 5800. πιησπηΐ 

δαΐμοιην οἱ ἐρζοίωνδιεσε, τι δαοίομ. Ὗ δϑράαβίαῃ. δ. 21.» 

ὙῸ] «[1ὰ νόσάθη]α, ἀπᾶθ ποβίσ αι Ἰοο οι. ΘΟΙΠΡΤ ΟΡ αΐ, 

6) ἀγαϑόν, καὶ) ΤΠοὺ γουρθὰ οχ Οὐ, Β 186. Π Π,1|85. 

Τὴ οεἴουθ θχ 15 εα ἀροχαμξ, 
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7) ὑγίειαν) ἘΤαΠΟ. ΠΟΙ ΙΟΤ ΘΟ. ΒΟΥΤΡ  Ρ Δ Ὼ} ΠΟΥ ΠΙΘῊ Τα η 

ΟΕΓΑΥῚ ΡΧῸ ὑγείαν. Ναὶ πλημμελοῦσιν (Ηοτοάϊδμη. ΕΊΆΡΉΙ. 

᾿οἄ. Ηουτηάπη. Ρ. 207.) οἱ λέγοντες ὑ γείᾳ τρισυλλάβως, δέον 

ὑγίεια τετρασυλλάβως, Μόνως γὰρ οὕτως καὶ οἱ ἀρχαῖοι εἰρήκασιν, 

8) μὴ) 810 Ἰοροπάτηι, πολ ἦγ αἱ ἀηΐοα ογαΐ, 

9) κατὰ ὥραν, καϑ' ὃν ---ὦἡὉ Τιοοῖι5. ᾿ϊὺ ΘΟΥ τ ρἴπι5. οϑί. 

Νοβοῖο, πὶ πηθάθ᾽απι Αἰ πὶ 1[ἃ ΘΟΥΤ 505: -ι πυκνῶς καὶ 

παρὰ ὥραν καὶ καϑ᾿ ὃν οὐ προζήκει τρόπον: οὐκ ἀγαθὸν αὐτῷ, 

10) οἱ περὶ μεγάλων ἀγωνιῶντες --α ἱδροῦσι) {πιο ῥσταο- 

ΟΪαγο [80 1} 16 Ἰοου5 ἔπιοας, ΧΟ ΧΊΉΙ, ἀφ, Καὶ γενόμενος ἐν ἀγω- 

νίᾳ, ἐκτενέστερον προρηύχετο" ἐγένετο δὲ {ι: 6. 6}111}}} ὃ ἱδρὼς αὐὖ- 

τοῦ ὡσεὶ ϑρόώμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. (ΟΙΟΓΠΠΙ 

Ῥ͵τῸ καὶ ἐν τοῖς ἱματίοις ἱδροῦξςι; ποιηρὸν Οοά. Β Ἰεσιε: καὶ 

τοῖς ἱδρῶσιν ὄντες φοβερὸν. 

νὴ --- ἀπολέσαν τὴν ἀρχαίαν ὀροφήν) ΠῚ ἀπολέσαν οἄϊ-- 

ἄτπτι5 οοπίοοίπρα ἀπο, ΡΥῸ ἀτολέσαντα., Ναπι γοογθη- 

ἄτι οδἱ αὖ βαλανεῖον, ἘΠῚ ὀροφὴν ὁχ Οὐά. Β ἴπ ἰσχία Ρο- 

5115: αππ|Π} απΐθα ἸΘσου οί: μορφήν. Οὐμμῖ8, τιΐ Ριιΐίο, 

ΡῬΙαπα 5πη|. 

12) ἜΤ α κιϑαρῳδὸν ἐν Σμύρνῃ μέλλοντα τὸν ἵερ ὃν ἀγῶνα τ, 

᾽Α. ἀγωνίζεσθαι) ὝοΥΡα τὸν ἱερὸν ὁχ Οὐ. Β ἴῃ Τοχίθπιη το- 

νοοᾶν!. Τοίαμπι δπΐο ἤππὸ Ἰοοι 166} (Ο4.. Β 14 «α[- 

Γογὲ: κι ἐ. Σ. μ. ἀγωνίξεσϑαι τὸν ἱερὸν ἀγῶνα τὸν ᾿Αδριανοῦ. δ 

Βος σεγίαμί πο οοπΐ, Δ. ΕΒ θουὶ 1926 {θηρτι5 ΝΟΟΟΟΣΙ5 Πία-- 

ἐγῖθι π΄ Οτάᾶδν. 165. Δ: Ἡ. Νο]: ΧΊ. Ρ. 1ὅ58. 

15) γενέσθαι) 51. (οή. Β Ἰοριΐ ὑγὸ στ ]σαΐο γεγονέναι, 

Αογ]δίτι) γενέσθαι απο. ΟΡ σαμδδαῖῃ ῬΥαθία 1, απο βἐα πὶ 

Ῥοϑὲ ἴῃ οαὔθη ΟΥ̓ ΟΠ5. βουΐο δου ἰβίτι8 15. ΒΘΟΙ {17 

14) ὑγίειαν) Τία 50Υ ωρ5ἴπιτ8. ῬΤῸ ὑγείαν. 

15) Στελγίδες καὶ ξύστραι ---ὐ Οἰηπο5. ΠΙΡΡῚ Παροθαηῖ: 

στεργίδες. Ῥτο ἀπὸ αἰ παπῶο σομοοἹ : στρεγγίδες (τ 0] στραγοε 

γίδες ἃ στράγξ) δεϊίξοζείέα, κι. Αὐτου! ἀοτστιβ Ομ πὶ Ρ4811-- 

10 Ῥοϑβὲ βδουιθιῖ: δὲ ξύστραι καὶ βλάβης εἰσὶ σημαντικαὶ διὰ τὸ 

ἀποξύειν τὸν ἱδρῶτα καὶ μὴ προςτιϑέναι τὸ τῷ σώμκτε, Τῖα 1 πὲ 

5 



“74 ΒΕΙΒΕΠ ΝΟΥ Δ 

Ξξύστρας (εἰν 15 1165} ΟΡΡΌΠοΥο ψἰἀθαίτ οζελιοϊεἰϊδδ, ἀπιαθ, Ἡ1}}}} 

ἀεναάαηι, 504. ΘοΙρονὶ ἁΠ αυτὰ ἀρροπαηΐ. δεὰ τρ80. “πτιη 

μαι αι {ΥἸ οσον Πτὸ σοηϊδοΐαγδο : οὐ Β158]- 

ἰϊο, [8600ὺ ἠδ Ἀμοῦν (πὰ Οἰῖο 12αν. ο. 14.) οἵ 4}115. βουὶ- 

Ῥ581: στελγίδες. 

16) ἡἠνίξαντο) Ιΐα Ῥγὸ ψνίξατο Π ΕἸ5Κ. οοΥγγοχῖῦ: τοῦϊι 

οἷ αἱ ξύστρας. 

17) γυναῖκα οἰκουφὸν καὶ πιστὴν) Απίο πιστὴν ἴῃ 110 015 

εγαῖ: ἡ, φιιοὰ οὐππ ἈΟΙ5ΚΙῸ ππίανι ἢ καὶ, 

ΟΕ Υ: 

1) διελεῖν) [πα τοχῖπι ναϊςσαΐο ογαῖ: διελθεῖν. Τῦρο οτππὶ 

ἘοΙβκίο οοΥΥοχῖ: διελεῖν, οἰλδέζημο76, «πο ψοσραπι ΟοΥ- 

ΠΔΥ 115. (τιοατι6 11 ΨΟΥΒΙΟΠΟ τιϑιγραῖ. 

σαρ. 1|ΧΥΎ]. 

1) Θερμὸν δὲ ὕδωρ --τ πᾶἂσι χωρὶς τῶν ἔϑο; ἐχόντων ϑερμῇ 

ὑδροποτεῖν) δοῦρα: πᾶσι χωρὶς) οχ Οὐοι. Β τὶ ἰοχίππι το- 

οορὶ, οἵ οχ μὴ», απο τάθμι. Οοά. ὃ παροὶ, οπηχὶ αποά 

βοαα τ ϑερμῇ, γΡιι αη5. 114 νοῦΡα 1ἴὰ οοἸ]οοαΐα ΦΧ ΒΊθ ΓΘ 

ΟΡΓΠΏτι ἢ 56 511}, ἰὐγρὸ ΟΧΟΟΡΙΙ5. 115). 4π|. σα] απ ἀαπᾶμ, 

᾿Ῥοίΐαγτο βοίθρβαμί, ΤὰραΠΕ ΟΠ], 41| οαἰἸάα τμ8 8518), Ππι811 

ἔγισιάα ἀο]οοίαγθαίαν, τὸ ἢ ΠΟΙ οἱ 411]. 

2) Οἶνον δὲ πίνειν ὀλίγον ---- μὴ μεϑύσκεσϑθαι ἀγαϑόν.) 5.Πο- 

Ἰϊαδὶ. Αὐ βίορμαπ. δὰ [η1:. ν. αι84.: ᾿Αρίστη δὲ κρᾶσις, οἴ- 

νου δύω μέρη, καὶ ὕδατος τρίαβ. Μιΐα οἰίαι ἢ). ΥΥ. ΤΎΠ]ον. 

ἀὁ ΨΙπὸ δίοαϊοο Εἰ γροοςποιείνιαοῖ ϑαξϊιῖανι, 1ῃ Ορῃδοο. 

Μεάϊοῖ5 οἱ Μοάϊοο -- ΡΠ] οΤορίοῖβ. ἡ. 541. 

5) μανδραγόρας τ. ἀνθρώπου) ψα]σο: μανδραγόρας ἀνδρὸς. 

ΟὐοΥμανιι5 νου ει: ἀοέογοϑ, Ρουθ δ δὶ Ἰοριϑβοὶ ἀνίας ν 9] 

ὀδύνας. Τλεῖδκ. να]υ: τοὺς ἄνδρας. ἴσο τοὺς ἀνθρώπους οαφ6η-- 

πηι οὐΑΥῚ ΡΟ 1551Π1111} ΧΟΠΟΡΒΟμίολ (ϑ μρο8. ὁ. 2. ὅ. 
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4.) βεσυῖί8, οχ «πὸ Αγιομηϊογιιβ πὰς Ἰοοι 46- 

ΒΟΡΙΡΒΙ. 

4) αὐτάρκη καὶ) Τγο νιῖΐσ. αὔταρ οὐὐπὶ Ποἰβκίο 50}1- 

Ῥ5ὶ: αὐτάρκη, σαὶ ΡγΔοοΪαν ΟρρΡοβίϊαμα 688 ἀπο ρᾶα110 

Ῥοϑὲ βϑαιίαν ἄμετρον, 

5) πᾶσιν ἐπίσης. ὋὉμοίω; δ᾽ ἐνταῦϑα) 815 παεο ψευρα ἴῃ ᾿ 

οτάμηοηι γσοάοσι. Απηΐδὰ βίο; πᾶσιν ὁμοίως ἐπίσης. ἐνταῦϑα δ᾽ ----, 

Ἠεβρομπάοηξδ οπῖπὶ διργα γον; Δοκεῖ ὃ, μι ἐ. κι ἄ, τ. εἰ- 

πεῖν. ἰὼ (δά, Β ἀεδαμι νουθρα; ἐπίσης οἱ ὁμοίως, 

6) εἴποι) ΤΉ δοσπι ν. 211. 864. 

7) Ἕπεται -- μέϑῃ παροινία.) Ἐς ΑἸΠοπδοιι Γ,. Χ, 

Ὁ. 12.: τὸ παροινεῖν ἐκ τοῦ μεϑύειν γίνεται. οἵ ΤΠ συ οι. : παᾶ- 

ροινία ἡ ἐκ τοῦ οἴνου ὕβρις, καὶ οἷα δήποτε ἁμαρτία. 

8) μηλόμελι) 81. Ἰοσομάπιη. Αμΐθα οὐαὶ ἴῃ Δρτῖβ: 

μελίμηλον, τοπίίοδο. 

9) Γάρον) ΟΥ. Θεδορομῖο. 1.. ΧΙ Χ. οἱ 111.) ἈΡῚ ἀοοε- 

ἔπι, ατὰ 14 γί μαγαγοῖμσ, [ἴδιαν σαν! Ποάϊσατι6 6556 

Οοπδίαπίϊπορο οι Ομ 5. ργ τ. 

10) "Ελαιον δὲ πίνε») ΟἿἷοο πΟῊ 50] πη ουδοπαμέμπν νας 

ποῖα, 564 νὶ8 ΘΟΥΠΠῚ τοσοῦ απ Πποροΐαίτισ, ποίου Π]οβοο- 

γάρ 1. 1. ο. ὅο. ΠΙπο [ογίαθϑθ ΟἸΘΊ) ΡῸΓ ᾿Π5ΟΠΙ Πα] 

θΙθοῦα ὑεμθητ 81} ΤΟΥ ΡΠ ΠΏ ὈΓαΘΒασΙσΘ ΒΟ θ1 Ατὐτθηλῖ- 

ἀοτγιι5. 

11) διψᾶν) ΠΟ. σψεῦθαμι 46 ἀρροϊττι νο οπ] ΠἸΟΥΘ 

τιδιισραίαν. Ψιάο ΥΥ̓εἰβίθη, αἱ δαί. Υ.. 6. οἱ ΑἹρεγί. ἴῃ 

ΟΡ 535. ρὰ1ο], Ρ. 29. 

12) Ἔτι τὸ κεράτινα καὶ διὰ τὴν ἀρχαιότητα --"Ὁ πὸ 

Αὐιοΐον Ῥγονίπη βομο ον. ακαὦ Ποιηον. Π]. 8, 189.: ἐγκε- 

φράτασα) εἰς κέρας: πρὸ τοῦ γὰρ εὑρεθῆναι τὴν τῶν ποτηρίων χρὴ- 

σιν, ἐν κέρασιν ἔπινον. (ποτ οἵ. ΑἸἴποη. ΧΙ. 7., Νόπη. Ῥὰ- 

ΠΟΡΟΪ. Ὠιοηγϑίαο. 1,. ΚἼΊΙ. ν᾿ 20Ὁ., ἋΟοε]. ἈΠοάϊσιη. Τὰ 

27. οἱ 27. .6Ὁ 1,. ὅοι. 6. 1. αἰϊοδαιε. Τπϊᾶπι 1π405 1Ἀ11}0Ὲ|5 

ῬΟΟΙ]18. τι808, Πἰτιοῖ ὁ Οἴοβια ἴῃ Αππᾶ]. [πᾶ]. Ρ. πὶ 

080. 

5.2 
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15) κατάσσηται) 8510 οτηὶ ἘΘΙΒΚΙΟ ΒΟΥΙΡΒῚ ῬΥΟ κάτεασο 

σῆἥται. ᾿ 

14) τοῦτο .--- νανάγιον σημαίνειν.) ἸΤΐδος ψουθα ποάτι6 

οὐ 115, 4πᾶ6 ΓΥδοσοοάπηηϊ, ΠΘΟΠ16. ΟἿ 1185, 4π26 βεψιθη- 

ἴὰγ., ΘΟΙΙΔΘΥΟΓΘ. ΠΪΠ| ααϊίοια νίαν, Οὐογίθ ἀοΙοΕ15. 115 

ομπΐα θθη6. οΟἸδογοηΐ. ' 

15) --- ποτηρίων στενόστομα οὐ πάλαι ---Ἰ Ῥγο πάλαι Οοἄ. 

Ὦ παροὶ: παλαιὰ. ϑ86ᾳ ποβίγιμ πάλαι γοοία ΠαΡροῖ, οἱ οὐ 

πάλαι ο5ῖ, 4ποα πο85 ἀἸοἸητι5: εὗοπ πολέ σαν ἑάησο. Τϊαος 

δὐΐθμι ποτήρια στενόστομα σΟΗΪΠπΙ πὸ ἀοθεηῦ οἰῶ Φο,η- 

ὑγίὶδ, ἀἡτιὰθ εἴ δη 4] οΥ 115. ποία ἴποῦο, ΒΟΙΩθΥ τιμ 

Οὐδθοὶ ἀρρο]ϊαυιηΐ δηβιιβίιου 5. οἵ Ὁ} ΔΘΙΟΠΘῚ 601} νὰ5, δᾶ 

ΒΈσΟΠαΙ τιϑι ΡΟΣ 5. πᾶ} ΡΊΡΟμΙ μανδίτιμι. 1) οο]ανδξ 

οχίμηῖε Οαἴοηὶ Ἰοοι5. οοἴανο πρὸ ἀὰὲ ἨΙρρΡοοΣαἰϊ5. 50 1115 

οἱ Ῥ]αίομῖβ: Τὰ παιδία, 1πα1Π1|, τῇ παρενθέσεε τῶν χειλέων, ἔκ 

τε τῶν τιτϑῶν ἕλκει τὸ γάλα, κεκ τῶν βομβυλιῶν τὸ περιεχόμενον 

ἐν αὐτοῖς ὕγρον. ΑΑα ποδίτιιηι ἰοοτ ΠΘΒΟΙῸ 8η μευ ϊποαΐ 

1Ππ4 Ἐτάαρσὰ. Αἴμοη. ἀραιὰ (ὐα8απ}). Απιηιαάν. Ρ. γδά.: 

Βῆσσα, ποτήριον παρ᾽ ᾿Αλεξανδρεῦσι, πλατύτερον ἐκ τῶν κάτω μερῶν, 
Ε 

ἐστενωμένον ἄνωϑεν. 

Οαρ. ΤΙΧΥΤ. 

1) 90. καὶ πικρίδες καὶ εἴτι) 11ὰ οτιπι Ἤδιβκιο ἴορο; 

ἀαση ἀηΐοα ΠΡῪῚ ΠάΡΟΡΟμ : 90. καὶ εἴτι. .Ξ-- 

2) ἀτράφαξυ:) Απίοα: ἀδράφαξυ;. Ἐδσο Θἀ!41: ἀτράφα- 

ξυς. ΑἸΟΙ δΐπι ὃ ἴπ τ πηπἰδηΐ. 

5) λεγομένων) [11ὰ ΘΧμΙΡοῖ Οοά. Β εὐ ΑἸάπ5. ἴὰ Β:- 

δα} 1 Θά οπ6. ἐγαῖῦ: λεγομένον, ῬΘΥΡΘΡΘΠΏ,. 

4) ὅδδεύουσ) Το σουτνιρίι σἱἀοίαν, 8564 ἀπομιο- 

ὧἄο Ἰὰχ εἴ τποάο]α Αἰ ογοπα. 511, ἀπ ἀο Π6βοῖο. 

5) πέπον γὰρ τὸ προςφιλέστωτον --} Ῥγὸ πέπονα ΒΟΥΙΡΒΙ: 

πέπον, ῬΥΤΟΡΙΟΥ 564 ΠΘη5. ΠΟΙ. τὸ σρορῷ.. αποά ἰδ ΠΊ16 

ῬΙῸ προςφιλὲς ἴῃ ἰεχίται. ΤΘΟΘΡῚ Ρᾶγίληι ἀποίογαίο (οαι- 
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οἷ5 Β, γμανίτμι ατπὰ Πόσο ον. οὐ ϑ 1145. δι ρου αν 118- 

νομῇ. ἔπ ρυῖουο ὁπ γ Ρ 0) παοο΄ Ἰοσιι τι; πέπον, πθοςφι- 

λέστατε, πρφοςηνέστατε. ἔκλυτε, μαᾶλακέ., Δ οΥα δπίομν ϑ1686 

ΠΥ ΟΠ 5 ἴθ. ΠΊΡΑΙ Νοί5. Αὐ ποβίνγιι Ρυαδίθυθα ἸΟΟΙ 

Ῥουιποπὶ οἴἴδηι νοΡΡα ᾿ὑπιϑία! ἢ ἀα ΠΟΠΙοσ. 1]. 11.: Εἰσὶ 

δὲ πέπονες μὲν οἱ ἔκλυτοι, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν πεπόγων καρπῶν, οἱ 

ἕκλυτοι γίνονται πεπανϑέντες. οἷο. Δῆλον οὖν, ὅτι πέπων κυρίως 

ἊΨ -" , 4 « " - Ὰ- 
πᾶς καρπος,) Φασὶν, ὡραίος του Φαγεῖν. 

Οὰρ. ΤΙΧΥ ΤΙ. 

1) --- σισσοῦ, --- Ὁ 810 ΟΥ̓ΠΠΑΥῚ Πᾶδο ψουρα; ΟῚ ΠῚ 
" ᾿ , , " " Α 4 

απΐοα Ἰοσογοίτπν : Τῶν ὀσπρίων πλήν πισσοῦ, πάντα μοχϑηρὰ, διὰ 

τ. δ, Οδνίε δῖ. ΒΕ ΙΒ ΚῚ οοπίθοίαρα, βοοππάπη απ ψῸΥ- 

"»ὰ: τοῦτο δὲ ἀγαθὸν, ἰηδοτοπήα οβδεηΐ, ποῖ ἱπα]σοιητ5. 

Ῥαι]]ο ρΡοβδὲ ἀϊοῖὶ Αὐέθηἄογτιβ υἷδα πιαχίπιθ ὈΟΠᾶ 6556 

στ θεν πα ον Ίθτ5 -α ΟΜ ͵ αδον εἰ “Ἴέειν σιν δὲ6. οἱοά τρολἧ 

απο δοΐλοηπ εἶογ' Ζρύβου σορὸν εἶεν ϑομααγθοο δθαίζογνέ, 

“»͵6- Κοοξ --). ᾿ 
λ δ μ " ΝΕα, τ ἢ Ὑψ ι. 

2) διὰ τὸ πνευματος εἰναι ποιητικὸς ἀτόπου.) ποιητικὸς ἸΠ 
δ . . Εν Ν - . 

ΠΟ Πα νοὸ θΘπ6 Παβροὶ, αἰ1οὺ πογθ. Πνεῦμα ἄτοπον 5165}1-- 

Πιοαῖ ἱπμοποϑβίπιπι Παΐτη, Ἔὐσὸ ἰάἄοιη, ἡποά 4115 πορδὴ οϑῖ, 

9) ποριζομένοι.) 851. στη ΠΘΙΒΚΙΟ ΒΟΥΙΡΒῚ ῬΥῸ οΟ11- 

Ῥοβίίο προποριξομένοις, απο ΠΡτὶ Ππαροραπί. Ῥάμ]1ο ροϑΐ 

δηΐο τρόφιμοι οἱ ρΡοβί ἐπεὶ ᾿πθοῦτ! ΡΥ Ιου πὶ. μὲν, τιῦ νοΣ-π 

μα ἐπεὶ μὲν ὙΟΥΡΙ8 ἐπεὶ δὲ γΤοϑροπαθαπί. 

σὰρ. ΤΙΧΤΧ, 

1ὴ ἴλρτ. --τ καθαροί.) πο ἴδοι Θα]οη. ἄρ ΑἸ οπέ. 

Ἐδομ:. Γ,. 1. ο. 2.: --- Εἰκότως τοίνυν. οὗτοι μὲν (5.11. κα- 

ϑαροὶ) καὶ ζύμης πλείονος χροήξουσι, καὶ “μαλαχϑῆναι δέονται πάν- 

τῶν μᾶλλον, καὶ οὐκ εὐϑὺς μετὰ τὴν Φύμην καὶ τὴν μάλαξιν ὀπτᾶ- 

σθαι" τοῖς πιτυρίαις δὲ ἀρκεῖ καὶ φύμη βραχεῖα καὶ μάλαξις ἀσϑε- 
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Ἁ “ “ , - ᾽ ͵ 

νὴ καὶ χρονος ὀλίγος. Οὕτως δὲ καὶ τῆς ὀπτήσεως μακροτέρας 
᾿ , , ς , ΄ Ν ᾿ ) μὲν οἱ καϑαροί, βραχυτέρας δὲ οἱ πιτυρίχι δέονται. τὸ μεταξὺ δὲ 

τῶν καϑαρωτάτων τε καὶ ῥυπαρωτάτων οὐκ ὀλίγον ἐστὶ πλάτος ἐν 

σῷ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον, ἐνίων μὲν καθαρῶν, ἐνίων δὲ ῥυπαρῶν ὀνο- 

, ΕῚ ΄ ν᾿ 
μαδομένων καὶ κατὰ ἀληήϑειαν ζντων. ἴεστι δέ τι καὶ μέσον ἄκρι- 

“» - .- ᾿ , ΄ 
βως αὐτῶν εἶδος ἄρτων, οἱ αὐτόπυᾷξοι προςαγσρευομενοι ̓  συγκομί- 

᾿ ᾽ ᾿ ».» ς ὦ ἡ ἢ - .“ . Ἡ , 
στους δὲ αὐτρὺς ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ τῶν ἰατρῶν, Οτε μὲν σὺν ἐξ 

3 , ᾿ ΄ τ λ ΄ “ ΄ ἀδιακρίτων ἀλεύρων οὗτοι γίνονται. μή διαχωριζομένου τοῦ πιτυρῶ- 
“ - 7 " - - Ἵ 

δους ἀπὸ τοῦ καϑαφοῦ, πρόδηλον" ἐντεῦϑεν γοῦν αὐτοῖς; ξϑεντο καὶ ς { ἢ γ 

Δ » ᾽ ͵ ᾿ ὍΝ ὦ σ΄ ἌΝΤΑ ᾿ ᾽ 
τας προζηγορίοις" αὐτοπύροὺς μὲν, ἐπείπεᾳ ὅλος αὐτὸς ὃ πυρὸς ἀδια- 

ΡΣ “ ᾿ 
κρίτως ἀρτοποιεῖτωι" συγκομίστους δὲ, ὅτι συγκομίξεται σκευαζομένων 

ΓΞ “ ᾿" ᾿; ὦ [Ὁ 
αὐτῶν ἅπαν ἀδιάκριτον τὸ ἄλευρον. ----, Καὶ παρά γε τοῖς Ῥω- 

“ τι ᾿ » ᾿ὲ λῚ [2 τὰ μ 
μαίοις, ὥςπερ οὖν χαὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις σχεδὸν «πᾶσιν, ὧν αθχου- 

σιν, ὃ μὲν καϑαρώτατος ἄρτος ὀνομάδεται σιλιγνίτης" ὃ δὲ ἐφεξῆς 

αὐτῶν σεμιδαλίτης. ᾿Αλλ᾿ ἡ μὲν σεμίδαλις Ἑλληνικόν τε καὶ παλαιὸν 
ΠῚ ἌῚ Ξ , -ν" » ε. ν᾿ Η ε ᾿ : ἢ ᾽ 
ονομά ἔστιν σιλίγνις ἂε οὐχ, Ελληνίκον μὲν, ετέρως δὲ αὐτὴν ονο- 

᾿ Π] ! . κ , ΕΥ̓ 
μάζειν οὐκ ἔχω. Ὑροφιμώτατος μὲν οὖν. ὃ σιλιγνίτης αὐτῶν, ἐφε- 

- ᾿ 2 Ὗ , 
ξῃῆς δὲ ὃ σεμιδαλίτης. Καὶ τρίτος ὃ μέφος τε καὶ συγκόμιστος, ὃ 

καὶ αὐτοπυρίτης" ἐφ᾽ ᾧ τέταρτόν ἐστιν τὸ τῶν ῥυπαρῶν εἶδος) ὧν 
μὴ ς , δ ᾿ ᾽ ΚῦΣΟ Ρ. 3 
ἔσχατος ὃ πιτυρίας, ὃς δὴ καὶ ἀτροφωώτατὸς ἐστιν, καὶ μάλιστα 

-“ 2 δ. Ζ΄ 

τῶν ἄλλων ὑπέρχεται κατὰ γαστέρα. οἷο. Ἐποάόδμα ἔσο πιοάο 

οἴἥαμῃ. Ῥδμ]. Αδρίη, 1,. 1. ο. 78. 

: 2) ἀπορίαν) ἴῃ ΠΊΡΑΙΕΙ οάϊε, οταῦ ἀπονοίαν, Ῥγὸ 4πα 

ΑἸάτ5: ἀπονίαν, “Νὼὺὸ5 οὰ Ποἰδκίο βου ρβίχητιβ : ἀπορίαν, 

αποα νά. Β ἤγιμαί, 

5) “"Α, κρίθινοι τττ- πρώτην γ. τροφὴν τ᾿ ἀ. δοθῆναι) δ οΥ- 

Ῥτιπ) δοθῆναι ργῸ ντιι]σαίο δεδόσϑαι βου ρδίπιιι5. διιοΐον ταΐοπι 

Οραϊοῖθ. ΒΒ δραααί!, οἱ 4πἴὰ ἴν. 1. Τοπυριι5. Π]ϑίογιοιι. πλθτ 

11π|8 νἱεραίαν. ῬοΥτο ραν οιαην ἂν, πᾶ ἀπίθ ἀνθρώποις 

εγαϊ, οτι ἰ οΙσΚίο οἰ θοίηνπθ. ὕὐπμὰ ποβῖσο ργδεΐουθα ἴοοῦ 

ΟΓ. δοβο]α 40 Α. Βοισιονάμπο οὐλία δα Τΐοπιον. 1]. Α. 

Ῥ- 101.», Ῥατϊιδαῃ, ἴῃ Αἰἰρ. ὁ. 58... Ῥογραγε. ἀθ Αδὲ. Τὺ 
Ἡς ᾧ. 6., Πίομγ5. Πα]. Ας 11, 28.- οἱ ρυδοβεσ μι" ΕΟ αἱ 

Οριιβομ]. Αοδαρμιῖς, ὙῸ]. 1. γν. 282. τ λον 
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ζὰρ. Τὰς 

-1) ταυρείαν,.) ΤΙΟΡΥΙ πΠΟΒΙΡῚ ΠΑ 6]νάμ!: : ταυρίαν, ἀποᾶ 

Πγυίαν} 11 ταυρείαν 501]. δσράν. ΠΠπὸ γγυδοίογοα Πὐπῖγορ. ἀ6 

“Ταναυτηῖο δι θοῦ ἸΟαιιθ 8: 756. ρείηεεδ ἐσοορεἑαρεξ τάχ-- 

οἐἰέα, Τ. 1 0} 5 5435 Τ᾽ 517 δ ι8, Ἰαίομιῖαδ., ἐαγοθγθ8. 

2) ταύρεια δὲ τοῖς ἐν χειμῶνι ---Ὁ 81Ά΄. οὐ 41 σον 55 πα 

οοπίδοίασα. ἀτιοίτι8. Ναμι νυ]σαία ἰϑοῖο : τοῖς δὲ ἐν χειμ.» 

ψ Ποϑὰ οδῖ: {πὰ ἀπο ἀπΐπα] ἀοοἰἀογαίτι χειμῶνι ὅμώ- 

γυμον, Δ (ΟἸβδααΡομῃιι5 4υϊάδιι Ἰοσοπάιιη. 6586. σοπίθοι : 

τὰ δὲ αἴγεια τοῖς οἷο. να. Βῖρβα]!. 44 1. 56 πιοᾶπ 

διε πα ΠΟ 16 π) (ὐσβαπ 01 σοπίοοίι ρα ὙΘΥΪΟΤ ΟῚ. οὐδ. Ῥπίο, 

ὕὲ επΐμα τῆδὰ Τ|,. 11. ο.12. Αὐτοηπ δόντι 66 Ῥυϊθιι8 105 

αὐτι οἱ ἴα. Ροδ᾽ ἀ(ὸ ἰδαγνῖδ: 810 1π ποδίτο, ἰΙοοὸ 46 

σαν μΐδιι5 δαθε 15. οἱ βίαι ἠμ ῬΟΘὲ ἀδ οαγηΐθιι9 ἴθτιθθι8; δ 

τὸ 1Π1Ὸ απ (υζεοηέθ 5.) πᾶν (ΟΠ ΒΟΒ  ΠΟδτ). ΠΥ ΡΘΠΓΡτ8 

ΒΙσηϊποαηΐ ἀ ΡΟΡῚΟα]α : 1 ἰὼ ἰδα}1 (παρέαξἑ) πλᾶγ 8 86- 

ἀαΐι πᾶν σδη θι5. 5  σῃ! Ποαπὶ δ ῬοΟΥΙοα] στ ἀ1550]π|-- 

τόποι. Δάάς οἰΐαμη,, πο ροϑί ταυρείαν Θχοίάογο ταύρειας 

Το Πη 6. μοί. ἘΠῸ ῥγδορίονεα Ἰοοῖιβ ᾿ἴο πὶ σΟΥΤ τ ρίτι5. 11 

(οὐ. Β, «ἢ ργῦο: τὴν ταυρείαν, ταύρεια δὲ τοῖς ἐν, παροί: 

τὴν ταυρίαν δὲ αἱ περὶ ({τἰδιι5. ραμποιῖβ ΘΠ ρΕΓΡροβὶ 15) ἀ δέ 

τοῖς ἐν, 

5) --- χοῖρος) ἘΤιιο ῬΟνῬ]ΠγΥῖα5 ἄς ΑΠδί. ἃ] δϑτὶ 8111]. 

Ι,. 1. ᾧ. τά.: αὐδὲ γάρ ἔστι χρήσιμον πρὸς ἄλλό τι ὗς ἢ πρὸς 

βφῶσιν. οἱ ἴάοπι ῬΟΥρηντ. [.. ΠῚ. 20.: ἡ δὲ ὗς γέγονε πρὸς 

τὸ σφαγῆναι καὶ καταβρωθῆναι. «4 ΄πὸ5 Ἰοὺ ν. ἴαο. 46 

ΒΠοον. Ἐράομι πποάο, ηπὸ ῬοΥΡΗΥΣ5., οἱ 411 π1Ὲ}11 

νοΐοσο (6 10. πιάδιοδπὶ. Τιαητιο νοϊουὶθα8 ἱσποία [Π|550 

νἱάοίαν τὰ 1Ππ|85. οα΄, αιιαπι 5π65. δά βοντιπί δ ]τιαην πβἔντι- 

τποΐα Ρυγσαίοῦα αὔτὶδ; απτπῺ ταα}45. 05 ἀθνυογοῖ, 6118 

Δ] απ οππὶ ΟὐοΥῖθι5 ἰαθ {1015 ᾿ηΠοογοηῖ, ΝΒ. ἴον ίο 

ϑοποοα 116 Ἰπάασαϊον παίαχαθ 46 ᾿ἰᾶὰὸ τ 1Π1ἰαϊ6 Ἰἰοαύα- 

ἰπ5. οϑί. [ 
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4) μετὰ πρ.) Λοίου βοη ροϑδί μετὰ οπ Ποίδκιο 4ε- 

Του. 

4) ἐπεὶ ---- ὠμῶν κρεῶν.) Ἦπο ἴδοι Ρουρηντῖ5. ἀθ ΑΒ βι. 

8} ε5. 8η. ἴ,.ὄ 1. ρ. 2ὅ. οὐ. 164. ἀθ. ἘΠιοοΥ: εἶναι μὲν γὰρ 

κατὰ φύσιν ἀνθρώπῳ τὸ σαρκοφαγεῖν παρὰ Φύσιν δὲ τὸ ὠμοφαγεῖν. 

δα πο Ἰοοιπι 16 [ἐποον. 

Ο) --ς μέγα μετὰ τὸν ἐσϑιόμειον παραμενεῖ) [ἴὰ εππηὶ Βεἰ5- ΜεΎ " θαμ 

Κιο Ιοσο. ϑϑηϊοηία ροἷᾶπα οοἱ. Δμπίθα: μέγα τῶν ἐσϑιομέ- 

νων παραμένει. 

7) ὄνασϑαι ---ὶ Ἐπιο ΒρΙΞ[ο1]. «1 ῬΠΠεπιομ. 50.: Ναὶ, 

ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ ἀνάπαυσον μου τὰ σπλάγχνα ἕν 

κυρίῳ. δ «τἰοπὶ Ἰοσπι νά οἱ δ΄ οἰβίει. 

8) ἢ παιδικῶν) δ΄᾽΄οὙἁ οαμϊ  οΙδκίο ]οσεπάπῃν, ΓΤ ΡΥὶ 

ΠΡΕΡαηΐ: καὶ δικῶν, 

49) ἄλλως) 510 ῬΥῸ ἄλλους Ἰοσοηάτιηι; οἱ δῖ. Ε ἸσαΠὰ5 

οἱ Ἤειβκ. 1Δ4πὶ σγο]ιογιηΐ, 

10) ἁλιείας ) 810 ΒουΡεπππ ρπίαν! ; πᾶπιὶ δοάομ 

γτηοἄο εἰΐαμι μηΐνα 1,. 11. ὁ, 14. τορονίίπ; ποι, αἱ να]- 
σ΄ Σλί 50... Φλίας. 

αρ. 1(ΧΧΙ. 

1) Ταρίχη) ἘΔη πὶ οὐαί: τάριχοι. ΝΟΒ βου ρ5Ππηπ|8: 

ταρίχη, ἴῃ ποιίγο. 810 6π1ηῚ Αἰ, οἵ, ῬΊΟΙΙΙ μυριόβιβλ. 

δα, Ποοβο πε]. Ρ. 1586. 

σαρ. 1 ΧΧΠΗ. 

1) τς ἐπινίκιος.) ΤΠ ιπι ῥ᾽] οοπίαο ν]οίου 4115. πποπίϊο-- 

μοπὶ ἰδοιπα Ῥαϊΐακ 1,, ]. ὅοσιμ. 111. οἱ 1ο8., Αἴπροη. 

ΧΙν. τά., Αγιβδίορ πα, “1651. 100., τιὖ 1108. ΟἹ [8]. 

2) ὑποτριμμάτων) 510 ΒΟ. ἼΡοπάτην τὰ νοσαθτιίο, Π01], 

αἰ απίεα, ὑπὸ τριμμάτων. 1)0 νοσάρι}]ὺ ὑποτρίμματα ν]άεγε 

ποοί αὰ1ε5. 44 αν ροογδίομ. δὰ ψοσαθα]τη : "Ενθρυπτας 
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Οὰρ. 1, Χ ΧΙ, 

1) -α Ἔριδος.) ἘῚ15. οἵ οἷτι5. ῬΟΤΏΤΙ ΤῸ5 ΠΟΙ 851 πη, {π-- 

πα Ῥομπιηλ ἰοὺ πὸπ γλυκὺ, 504 ὀξὺ {π|5586. Ἐο ἔγβαπ 

ὙΟΒΡΊοΙἑ ποϑίου Αὐτοπιϊ (ογ 18. 

2) τς στύφον.) ἩΙοϑοον (ο5. Τὰς 1, ο. 160. 46. οΟΥ̓Δομ 5 

Ἰοσιιοηβ.: στέγνωτικον ψὰρ καὶ στυπτικὸν γίνεται, 

τς 5) κατάσσεται!) [ἰἸ5 ἢ π|5. Πα]οῖ : πατάσσεται, ἴδιθτάπο 

Οοίοχ εἰ ΑἸάῃ5;: κατάσφεται, τιὶ οὐ ππ|8. 

4) -- εὐταρύφων) ἴο. 'ΓΖείζ. 500]. αα Τοβὶοά. Ἔργ. κ. 

ἡμ. ν. 1.: Ῥῆσον δὲ (υἱον) τῆς Εὐτέρπης, ὅτι τῶν πρὸς κόσμον 

καὶ ὡραιότητα σώματος στολισμῶν εὐπαρύφων εὑρετὴς ἐγεγόνει, 

τὐύαπέαν πὰς νόσο οἷαι 1μποίαμ. [πὶ Ἰ)οπιοπαοίς ὅ. 15. 

ΕῈ ὦ νά. ὑπ᾿ ϑόχάη. ὦ 0... ΑἸο ρα νῦν 1 1Π1 6 ρ..ὄ ἅς, 

Αὐτϑίαθποίῖ. Τ.. 1. ερ. 275. ιάθ οἱ Τοβυοῖι. 5. συ. Εὐπάρυ- 

φα, οἱ ΑἹΡονί. δα ἢ. 1. 

5) ἐναργές) 1ία οπὶ Ῥ οἰβκίο βοχιρδίμλιβ. Ροβἕι]δξ 

ᾷ βομπίοημα. [Ἃ}ἢπ ΠΡ Ὲ15 εὐάϊ: ἐναγὲς. 

θὴ --- ἰδίαν) πα πος Ἰοσο ρον ομάτι5. ΥΥ̓ δἰβίε. δ 

ἍΓατο. ΧΙ. τό. «ἡ 114 νεῦρα: καιρὸς δύκων. 

7) Συκχάξειν ---- παλαιοί.) ἩΠπΠῸ 81ὰ ἀδθεουιρϑιῦ 5. 1485. 

Αά ποβίγιι πη ργαθίεγ θα ἰοοῖ ΡοΥΠποηΐ ΤΠ πον ἀ14. 1. 26.: 

σούς τε φεύγοντας ἐκέλευον κατ᾽ ἐπήρειαν δέχεσθαι αὐτούς, 1166 

σιάο Ἰλικον. οἵ Τίοσδνοι.: συκάφει. δοκμάξει. συκοφαντεῖ, ἢ 

σῦκα τρώγεε εἴο. ἰδ1Ά4. ΑἸΡοτί. 

8) ἡἥ συκή) 810 Ἰοροπάϊτιπι ὈΤΟΡΙΟΥ βδθμίου πὶ, ΠΟΝ 

τῇ ψυχῇ, οἱ ἀπΐοα Ἰοσοθαίαν. 

9) οαὶ --- Ἐλευσῖνε λόγον.) 6. Αράαίκιάς οἰπβᾷηθ. 8-- 

Ῥα]α Ῥγαθίοῦ Ἰοοοβ ἃ Πρ] ργοϊαΐοβ νἱάθ οἰΐαμ Δίανα- 

ἰου Νον. Τ]ιο5. Ιπβον. Τὶ. 1. Ἰριάιιο ποίαν δὰ 1 ηβοχ.: 

ΜΗΈΡΙ ΘΕΩ͂Ν ΑΓΓΙΣΤΕΙ ΑΜΕΡΙΜΝΟΣ 

ΟἸΚΟΝΌΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΥΧΗΝ., 

Ῥο]θι ΘΈΡΡΙ. ο]. ΤΥ. ν. 8άι. 544ᾳ.,) τοπον. Τμο5. Δ, 

σιν. ΝΟ]. 1. 5. 'πτα]οὸ: Αἰγϑ. οἱ 1. Με 511 Β] οι δῖ πα ο. 28. 
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10) βεφεκόκκια) 1ΐὰ οὐ ΤΠ ΟἰδἸοῖο. βου! ρομάτιπι. Απῆρα 

οταϊ : βεσόκκια, «πο τη πραικόκια ῬΟΥΡΘΡδμπ οπποπάαδξ Π1σ6]- 

ὅπο. Νάπι οἷδιὶ ἀρπὰ οι. 1Π|6. Ῥριιοῖα8. μΒοΟ ᾿π060, 

ἅτ ἘΠ᾿ σα 1 π|8. ὁπιοπίαγα νοὐα δ, ἀρ} απ"; ἀἴαιια οἴδὶ 

ἃ Ἀοπιαηῖς Οὐ άθοὶ 1118π|. ΡΟ] οποη ἀοοοροντηΐ: ὁοΥ- 

ἔπη οδὲ ἰαιημθοη Οὐ δθοοβ 1, {1π|ὴ8 νΟΟΘ5. δὲ ογαθοδῖῃ ἰου- 

τ8 1} Οἱ ΒΟΠΠ ΒΔΘΡΟΠΙΏΟΤΟ εἰοἴοχίβθο. Εὶχ 111ὸ μγαξοο-- 

εἰα (ργαθοοοα, ργραθοοζια ) 811} εἰ πιὰ γαγῖο σοποὶπηδ- 

Τπηῦ: τποθ0 ; βερφίκοκκα, βεφίκωκα, βερύκοκκα, βερίκουκα - τηράο: 

βερέκοκκα πιοεῖο ; βερικόκκια, βερεκόκκια , πηοίο, τιΐ 411845 νὰ- 

τιαίομο8 ἐδοεαμι, δἰ18 1: βθεκόκκιᾳ. ΔΒ[ΘΓΙΒΟΊ] Ῥγδεΐοσοα 

Δο]ον,, 

11) ὅ δὲ καρπὸς.) ΟΟΥ̓ΠΑΥ 5 σου: αἱ  γιεοέϊε δατιθ 

ἴοψιιον. Ἐχ ος Βοιδκίας. οομο 10 {Ππ|πὰ Ργὸ ὃ δὲ 16-. 

δῖ588 ὅ γε, οἵ 3 ποῦ θα} Ἰἰαπιάαί, 5εᾳ ραγίϊουϊα δὲ θ6Π6 

Παροῖ αο δἰ πιιποαῖ, τὸ βαρ ἃριι Ογδθοοβ: λέγω, Ζγιψηείγ. 

Ἑσσο χη6}1|5. νουτοπότιη: Μημοίμ5, ἐπψιραπι. Νὸ8. αϊοίμητιϑ: 

οὐ πιόγπὸ μᾶμολ ὐἷε 7 γοῖλε. 
ἐ . 

12) ᾿Αχράδες καὶ ὄχναι) 1) ΠοΥηΐ Πδθο. '᾽ὰ χρὲς, ἱπ- 

41: 1)1οϑοογίοβ, 10. ἢ. Ὁ. 108... εἶδός ἐστιν ἀγρίου ἀπίου, βρα- 

δέως πεπαινομένῃ. Δύναμιν δὲ ἔχει στυπτικωτέραν ἀπίου͵ “ω3εν πρὸς 

τὰ αὐτὰ ἁρμόζει. Στύφει δὲ καὶ τὰ φύλλα αὐτῆς. ἫἪ δὲ ἐκ 

τοῦ ξύλου αὐτῶν τέφρα βοηθεῖ ἐναργῶς τοῖς ὑπὸ μυκήτων πνιγομέ- 

νοις. φαοὶ δέ τινες ὅτι κἂν συνεψήσῃ τις ἀχράδας μύκησιν, ἀβλα- 

βεῖς αὐτοὺς γίνεσθαι. ἘΠῚ ῬΟΥΟΙ5. ΟΡΉΟΙ 50 ]οῖ ΡΥΤῚ Ποὺ σο- 

μππ5. Ατἱδίοίο]. Η. Α. 1. ΝΠ. ς. 6.: ἀχράσι πιαίνεται ὗς. 

ῬοΥΤΟ Ὄχν ἡ, ἀσγοβίῖβ απο] ΟΥ̓ΤΊΙ5, 80 5ΡΙΠ15 δἰίαμι ΒοΥ- 

γἱάα, 564 ἀτιὰθ0 ἰγαηδίαία οδὲ δὲ ᾿πιοίτιβ [στ ῥα οηγ 5. οὗ 

Ῥομοβ. Πίπο {|, τἰὸῸ ποημππ Πα τα ΡΥῸ ΡΥΤΟ 8δΐνο δοὸ- 

οἱρίαξιν,  ὉΓ ἀριὰ Ποιηον, Οα. ὙΠ. 120. ΡῚ ΑἸοῖΐμποΙ 

Βογίιπμν ἀοβου 1, 
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ΟΡ. ΕΧΧΙΥν. 

1) παροψίδες) Ὑα]ρο: παραψίδες, αιιοα {ποῖ ΒΠοον 

ἴη Οἷο Πανθηὶν. ο. τά. 14 ΒΟ. ΊΡοη5: Ζέλοαζί. οἰξαΐ παρα- 

Ψίδα, ϑαριψιεθ τοῦθην 6 ϑιζεία ἐπέμδίγαί. ἤἰοίζιθο τπΐρα-- 

ἔμ, φιοοί σούϊοεβ ργαφγεγιέ, παραψίδα. ζέγοφψιιο δ» )9Ὸ 

ἡοορ τὸν δορί. “ρα 72. «ἰἧπος δεἐπεΐέζέον, ποῦν πιοαο 

με γοΡδ8ὲ58 2 δ »ραγαρϑὲ8 οίαην ὀχαγαίμγς ἤπιῆιο 

ῥαναύϑβες ψιεοψιεθ ἔπ αγιἐἐχιῖδ οοοἰϊοίῥιι5 ὁ ξεγέι", χες 

εἶ γὸ ἥείπ5. ααὖ Ῥχιαίοπέ. εγολοπιαοῖ. ν. 532. Νοίαξ 

παροψὶς οὐ οοτἊι ἔτει, δος οαξέι την εἰἕαην, ψιέαην φιρί--. 

εἰοπ ποέϊοπεην ΑἸ οὶ δθγηλοτιῖδ ἡπασέδίγὲ εἰατεπασέ, δα 

ἐπεπιογείο, τὲ γεοίο προίαντέ Πεπιδέεγά. ααἱ Ροζιο. Χι. δόφηες 

δὃ7. «1ἀμἐέ ΚΖ ἐν Οεέ.: ,,5οαἱ φιοςί πιαρὶβ γῖγ6 76, αρπα δμ-- 

ατν εἰ ἡ ]εεγολέμιπν παραψίδες ἢ παροψίδες ζορτέιι7", οἰ (α-- 

πτετ, αρτι Οὐνάδοος αδ ἐδέα αἰϊδογοραπίίᾳ πὐλεέ «ιιἐὠφψιαηᾳ 

εοπιρεγέμην ᾧαύοαηι. . Ογϑαοδαπι, μὲ πρέέα αἰδα, ἐσ ἤοο 

ἴοοο 6556 εἰἐδιεπιέιεσι. 7 νογίέην ξάπεοτι  αωέξθα), ἀρτεαῖ δεῖ-: 

εἶαμιυ πιοῦν ἐπθεμῖ. Ποογολέμβ αμέοπι ΘΑ 7586; φιοαῖ πο-- 

δέγαπι δεγίρέιγαην γπιαγο ροίεδί. 884 οἴδι 1116 νυν σγαθ-- 

(6. ἀοριϊδδαι5. ντι! σαίτιν ἀπά; αἰϊατηθη ΟἹ ΦΈΘΟΗ ΤΙΣ 

ΠΟΣῚ ΡΟββιπλ8, Νοϑίγα οὶ Βουρίατα, Ῥγαθίοσαπδπι αποά 

ΑἸ πΔῸΠῚ βουιρίοσοβ θὰ μαροηΐ, οἰϊαηι 11 Νον. Τοϑί. 

ων ομλξι", οὐἶπι5 ΟΥΑΙ 81} ππὸ Αττουτίονο. 0 ἂρ. 

Μαῖ. ἈΧΊΠ. 25.: τῆς παραψίδος. Ααἀάο, αποά δοοσιπάππι 

ἀουνῖναΐ ΟΠ ἢ ἀρίϊα5 ΒΟΥ θιπιῦ : σπαροψίς. 

2) πρὸς τοὐναντίον) 5:0 οΙ5Κ. ομποάαν. Τιοσοβα- 

ἰὰν: πρὸς αὐτούς. 

5) τὴν) Ηΐνιμς αὐ ϊου]ιμ. ὁπ) Ἡ οἰκο ροϑι. Μοκχ 

Ῥοβὲ ὃ τρόπος ἢ οἱ αῃΐο ἑστία δουῖρϑὶ αὐτου αι ἡ, οοάοηλ 

ΠΟΙΒΚιο ρῥγυαθρυιμῃίο. 

4) τρίποδος) Ἐῖπο ἐβοιπιὲ Κοπορίοθ ΛμάΡ. Τ.. ΝΠ, 

ο: ὅ. ξ. το. ἴμ σοηγίγιο ϑουίμπαο: τρίποδες εἰτηνέχϑησαν πῷα 

σιν οὗτοι δ᾽ ὅσον εἴκοσι, κροῶν μεσταὶ νενεμημένων, οἷο, οἵ Τυ]. 
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ῬοΙλκ Γ,. Χ, δέρῃ. 80.: Ἢ δὲ ὑποκειμένη τοῖς ὄψοις τράπεξα, 

καὶ τρίπους ἂν καλοῖτο. 

5) ἐνηλάτων τὸ μὲν ἔσω ἰδίως --} 118. ροϑβιιηιι58. ΝΠ 

αὐΐοα σοῦ Ἰπνοῦβα οὐαμπΐ: ἐ, τὶ μ, ἔξω ἰ, τι γ., τι ὃ. ἔσω 

τ. ἃ, «οὐ 68. οομίθα ΠΟΤ ε, ἘΣΩ δτιίθι οἱ Ἐξ, ἴδοϊ-- 

16. σουαμη 11 Ροίογαπὲ οἱ ἰμ νον. (ὐτιᾶθ Ῥάπ}]ὺ Ροϑβί 56- 

«ατπίμν νΟΥΡα; οὗ τοῖχοι τῶν κλινῶν, 146} 515 ΠΙ Ποῦ ποη-- 

ἨᾺΠΠ ἀϊσαμΐ ποά τᾷ ἐνήλατα, Αἱ Π1ὰ; οἱ τ. τ᾿ κι) δροῖ- 

Ρίομάα διπὶ 46 Ἰθοί15. ἐγζοῤμἐαγίδιοα, οἱ μδοο: τ. ἐνήλ.). 46 

Ἰθοῖ15. ομὀιεμίαγεδιι5, ῬΟΥΥΟ ΡγοῸ - κατὰ ταῦτᾳ δῃΐθ δὲ τοῖς 

ἐνηλάτοις ΟΟΥΥΘΧΙΙΠ5: κατὰ ταὐτὰ, 

6) τραπεζοφόροι) (ΟΟΥΠΑΥπ5. νου τ: 7)μεἴογα πιϑγυϑαθ, 

ῬΘΥΡΟΥΔΗΙ, ΠῚπὰ δηΐ ψοραρη] πη. 11. 1. διπποπάιπη οϑὲ 

πῸΠ (ὁ {π|0Ὁ15. ΠΙΘΗΠΒΑΤΊΤΏ., 50 ἃ 0 Π]6 1515 1ρ818, 1΄«π|6 ἄ6 

115, 160. 4πῖρι5 νᾶϑα ὈΟΐουΙα ΤΘρομπηΐαν, οἱ ἐο {π|ρ 15 
Ξ- 

ῬΟΙχ 1,.. Χ. ϑόριῃ, δ9. ἰἰδος βου]: Ἔξεστι δὲ τὴν τρά- [Ὁ 

κὰ ν , Ἶ “ 

πεζαν, ἐφ᾽ ἡ τὰ ἐκπώματα κατάκειται, τετράπουν τε τράπεζαν εἶ- 

σεῖν) καὶ μονόπουν" καὶ εἴ τις βούλοιτο φιλοτιμεῖσϑαι πρὸς τὴν και- 

νότητα τῆς χρήσεως, τραπεξοφόρον" οὐκ ἐπὶ τούτου μὲν γὰρ εὖρον 

σοὔνομα ἐν τοῖς ᾿Αριδτοφάνους Γεωργοῖς) ἐπεὶ δ᾽ οὖν εἴρηται ὃ τραᾶ- 

πεδοφόρος, ἔστι καταχρῆσθαι τῷ ὀνόματι ἐκεῖ ῥηϑέντι ἐπὶ τοῦ τὴν 

τράπεζαν φέροντος, ἢ ἐπῆσαν ταῖς ἄρχουσιν αἱ μυῤῥίναι͵ Τίδαιια 

ἴῃ ποδίτο Ιοοὸὺ ρμοίϊπ5. δου θομίπη: τραπεζοῷόρα, Νο5 α1- 

οἰμτ5: αἀΑγοώεμπξέβοδο. 

7) “Ομσίῳ) Ἦοςρ ἀδαϊ θα, Β. Απίρα; ὅμοζον, τλλητι5 

Ῥομο. 

8) προςπησσόμενα) ῬΥΊΟ νυ]σαῖο προςπτυσσόμενα ΟΟα οἱ 5 

Β ατιοίον [ἴθι Βα {π|85. ΒΟΥΪΡ51 προςπησσόμενα,, τιΐ ἀρ 1π|8, 

Ῥυορίον νοοαρηΐπη, ἡποεὶ ἀπίθοθαϊ: ἀγκῶνες, ἀποά [ι. 1. 

δἰ σαι θοαὶ: ὀραολία βδοήίαθ ἰταάτιθ πο ἸΟοτῖΠΙ δῖ. νοσίο: 

Τγαολέα δεέίαθ ατεέοιτυ δέ ΟἸυγεῖιι, χα αἰϊοιεὶ διεροίοοίίί 

αὐραν τ.) ΟΥ̓ΠΩΡ ΘΗ πεν τὐέαθ οἰσπίβοαπέ. Βιοομ 

χηοάο 1, ατηὶ; αποοῖθ5. τἰὖ (ὑ46].. ΑἸΓΘ]4η. Μούρον. Οἶγο-- 

πο. 11. 1. 46. ᾿ 
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9). παλλακίδας) 510. δου θοηάπιαι ἀτιο]τι5 Ἀλλ. [ἢ ΟἸηἢΪ- 

θ1τ1ι5 110 0185 οὐαὶ παλακίδας. 

10) ἀναγνόντας παρ᾽ αὐτῶν) ῬαγΙΟΙ] πὶ καὶ, ἀτιὰο ἀηῸ 

παρ᾽ ογαΐ, Ἔχρυμχὶ, αἰ ᾿πϑρίδῃι. 

σαρ. 1 ΧΧΥῚ. 

1) -- ὠμῷ, τῇ γαστρὶ τὴν ἀποφορὰν ἀποδῶσι) Ῥτὸ τῇ ἀρχῇ 

ὯῸ5 σππὶ Εἰ ̓ σα 10. ΒΟΥ ρβμητι5: τῇ γαστρὶ, Μ᾽ οὐοπάτπιι οϑί: 

φιεοπέαπν πὸρ ργέϊιδ᾽ δαΐ(αγιέ, ψιεαηὶ νεπέτ ἐχαρίογιί, δέ εἷος 

γεῖπο ργαςγγαοίο ἀέψιθ ἐποογέο γϑαϊξέτεπυ ἐαϑοίρογπί. Νο- 

15 σομδοηί οἵ [ὰ]. ὕτδ5. Βυ]εησοεν. ἀθ Τμοαΐίγο 1,. 1. 

ο. δ1.: 4ἀὁ. Ῥδμίομιίηΐοῖβ οἵ 41115. δα] 4] Οθτ5. ΟἿ ἰα- 

πο ψΟΥΡα, 4080 ῬΓΟΧΊΠΙΘ ΒΘ ππ|ηΐη}, 116 ῥτοίογ! : τότε 

καὶ ὀρχοῦνται, καὶ ἁπλοῦνται τὰ σώματα. 

2) ἵνα διανεύσῃ, ὅσα βούλεται σημαίνειν) Ῥτο δημαίνειν Οὐ΄, 

Β Ππαροῖ: σημαίνει. ΕΓ τὸ διανευϑῇ οἵπι ἈΠ ΘΙΒΚΙῸ βουῖρϑὶ: 

διανεύσῃ, (Οεἰογτιπι σουῦα, ατιὰο ΡγοχίπΘ δηϊοοοάπηξ, πος 

πιοάο 1π|ο] Πσοπάα: Ῥαογτμι βα] απίοια, Ἰὰ οβί, Ῥαηπίομ- 

τλτπὶ, σιΐεγε,, οὶ οἰ Βαγ τι οἱ πγτ ΠῚ ΤΌΥΘ. δἰ ρηϊποαδΐ, 

Οῇ Οεοἴᾶν. Εοτταν. ἀθ Ῥαιμξομηπι5. οἵ Μ]1η})15 ΨΠ|Ι., Οὐ- 

ἀεμα. δὲ Ἄργει, Μείαμη. 1,.. Υ]. γὰρ. 427. ἐΐ 564. δᾶ 

ψεῦρα: ΞΖ δπτ8 5ιανὸ Πἤπεδίοαθ δρραγὲὶ φγοδϑι ζογήποβα 

ϑδαζίέαντέ., Ἰ)επιρϑῖου. δά βοβίπι Απί. ἤοαμι. 1,. Ν. ο. 29. 

Ρ. ὅγι., Ο. Βαγῖι. δὰ Οἰαπάϊαμ. ὅοθο. Ρ. 177. δὰ σνουρᾶ: 

Οεὲ με ἤἸαπεξιέδψιιε Ζιοψιακχ. οἱ (ουμποηΐαΐογοϑ δά 

ῬοΐχομΙ ΒΕ ΡΟΡΙΟΥῚ5. ΘΑΙΥΥΊΟΙ ΓΥάσῖη.: ΑἸΡιΠα, δὰ νορρα: 

ἥαπιε ριον ἐοφιαοὶ. 

5) οὔτε πλουσίᾳ) Μιϊραΐτπ) οὐ οὐπὶ ΒΟΙσκίο 1 οὔτε 

πηιιΐανὶ, αἀπῖα βίαι πη οὔτε βϑαυίίαν. ἌεῦΡθα, 4πᾶο ραπ]]οὸ 

απΐο ργυδθοοάμππι: Βασιλικὰ μὲν πρόφωπα μιμεῖται εἴο., δππ| 46 

Ρυίαάεα βαϊαϊϊοπο 1π|ο]ΠΠ]σοπάα. ΟἿ (Οομιμπιδηίαίοσοβ δά 

Ῥδί Ομ ϑαΐνγιο, ο. 80. δ νοῦβα: Οαγον αοὶέ ἐπ βδοθπα 

γγυξιχειεσιΣ οἴο., ΝΊΟΘΟ]αΙ (ὑ4]1180}}}} ἀθ 1μπἀϊ5 ϑοθμῖοῖα ΜΙ- 
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ταόστπι οἱ Ῥαπίου πη οστι πὶ Θυηΐασιαα ΡΟΒΙ πη] οἷο. θᾶ. 

οἕ., 10. Βαρ[5ῖα (ὑαβα] 15 46 Ττασοράϊα οἱ Οομπιοοάϊα (Δρ. 

11., Τα]. 468. Βυϊοησον. 4 'ΓΠοαίρο 1,. 1. ο. δι. οἱ )δηρ-- 

βἴονυ. δα ᾿οβίπὶ Δμΐ]4ᾳ. οι. 1... ο.. 29. Ῥ. ὅ71.ν, αἵ 

1105. ΟἿ 81. 

4) --α χειρῶν ἔκτασιν) Πιις Τἀοπιΐ Εναησ. Τοᾶηη. 6. 

81. ν. 18.: --ι ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς δου οἷο. οἱ Αὐτγίαπ, Εἰ ρ1- 

οἰοί. Π|. 20.: ἵν᾽ ἐν τῷ βαλανείω ἐκδυσάμενος καὶ ἐκτείνας σεαὺ- 

σὸν, ὡς οἱ ἐσταυρωμένοι, τριβῇ ἔν3ϑεν καὶ ἔνϑεν. ΟἾτπ ποβίτο 

Ῥτνδοίοσοα Ἰοοο οἵ, ΡΙαμπί, Π6ν5. Ν'. 2.. 72. 84. δὲ Μ1!, ΟἹοσ. 

11. 4. 0. αἰϊοβαιιδ σοι ρα 68, 

5) Ὑφοχοπαικτεῖν δέ, ἢ μαχαίρας περιδινεῖσϑαι ἡ ἐκκυβιστᾷν) 

Ῥγο τροχοπεκτεῖν ΒΟΥ 81: τροχοπαικτεῖν. γὼ μαχαίρας ἰδσὶ 

σα]! ΤῈ οἰ βκιτι5: μερφαίραις ἴθ (ἰαἰῖνο, εἰ 810 δοιο επποπάαΐ 

οἴϊα ἴο. Δδιι 815 ἐα δα] οὐ οηιθτ5. Ν᾽ Ιοστι 581}: Κυβί- 

στησις. Προ ΡΟ Πα νυ] σαίαιη, {ΠᾶπΔ| ΟΠπῸ5. ΠΠΡγῚ ΒαΡοηΐ: 

δῖνο δοοιιβαϊ ντιβ ΑΡ 5 ] ἴτ|8, δῖνο Βαρρ]ς πάη; κατὰ, Ναῖα 

οἱ περιδινεῖσϑαι οἱ ἐκκυβιστᾷν τοΙογ ππηη οὶ ὡἀ μαχαίρας, 

Ἧτο ρῥγδοίοσθα ρου ποπΐ ΧΟΠΟΡμΟΩ. 1η ΘΥΠΙρΡΟΒ. ο. 1]. 

φῷ. 11. οἱ τά.; 146} ομορΙ. ἴῃ. Μοιπογαθι!ρ 5. δοογα- 

115. (Πλο]1π|5.: ὧν: ΟὈπιηιρηίαγέδ ϑοογαίξε; ἀπομνημονεύματα 

Θηΐπι. δαπὶ| (ονυποπέαγ.) Ἰ. ὅ, 9.; ΑἸμοπδθι8 1,. 1Υ.: 

ϑαυματουργοὶ γυναῖκες εἰς ξίφη κυβιστῶσαι, γηυιείξε7.5 ργαθϑίλοϊα-: 

ἐγἴοο5 ἦπ σαρτί 86 ῥγοροίνεομέοϑ 967 Θγδοίοϑ ριεστοητιν πυτέ-- 

ογοηοσ.; ῬοΠπκ 1,. ἸΝ΄. ο. 1τά4.: καὶ μὲν τραγικῆς ὀρχήσεως 

σὰ σχήματα σιμὴ, καλαϑίσκος, χεὶρ καταπρανὴςγ κυβίστησις, Μι- 

ΤΆ} 15. ἢππι1π|5. 5418 {1 0}}}8 πηοηΐο Πὲ ἰατ ἀρτι Ποιποσ. Π18(. 

τὸ. θοάᾷ. 54. οἱ Οάγ85. 4. τ8, 84. Οἷἱμῃ ἰάπθα Ἰοοῦβ. Ρο- 

βίου ον, τ ΟΡίμον,, {Ππὸ ποὸὰ ρογ ποῖ. Οοίονιπι σοπΐ, 

οὐ ποβίνο ἰοοο ρυδοίον. Μοαγ5. 1. ον. οἱ Βαίθηρον. ἀβ 

Γλιοαΐτο {,. ἴ. ον ὅγ. τπρελη185. 1Ππ4 Ομ πο ἢ! 1ο] Τὰ ρ1- 

δίοϊαγο, «πο δὺο ᾿πβουι θείαν: ἤρα 17. Τραοϊακείϊὲ ΟἿ, 

ἄἴοος γοούγεογἑ ἐἤῥοίογοὶ Ογαϊηϊθ ζοτοδοίγη ας .[}6 

«ἀμλμίοίαριώη, Κυβιστήφεε ἐπ αίαεοίνα Οταφξοοσμην. Ζιοπηαδ 
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1750. ἴῃ 4. 565 Τ., τ|ῦϊ Ρ. 19. ποϑίου “ιοάιθ Ἰοοῖ8. ΡΥῸ" 

ἤονταιν : Διρλοηιίπιδ,, παῖ, μά “ρέονείογο ποσὶ Θ0Ὸ 

7ἀοίίο ἀδϑοοηίίανγ: ἐκκυβιστᾷν εἰς τῆς μαχαίρας τοῖς μὲν ἔϑος ἔχου- 

σιν οὐ πονηρόν, ἐπ σαριιέ εἰοδαϊία» δ ρὲ)" ου8ὲ8. διῖδ, φιύτιϑ 

δὲ πῖοϑ, ποὴν ἑαδογίοδεσι; ταην οὐδὲ τιδι6,) αέψεεο ὀχεγοϊέα- 

ἐΐονιθ εἰϊγ)οιείίας ἰαῤογψιεο ἐγυμιἐπεορϑέιεν, ογανὶ ἐαμτοῦν 601-: 

ἐδγιέϊοθ αὐ ρογίοιέο εἰ δα ίαίίο ταοανο ἡιϊπέπσιθ ροίεγαΐ, 

1)6 ΟδΥ "818. γοίουθα8. 50} 101 'ΓαοΙῖ. ἀὸ Δίου. ΟὐΥη, 

δ. 94. πὸὸ πιοίίο; (ὐδγιλέδ δρεοίποιείογαιηι, τέηητειν αὐ ψεθ ἐν 

οὐαὶ οοείτε ἑάάεσιν ΙΝ μοί ἐμτθηιο8, φιίξιες. ἑαὶ ἐμαϊϊογιεσν ἐϑέ, 

ἐγιέ6)" οἰκείϊος. αἰ ἐπζοδίας  αηιθαβ δαΐίε 86. ἑαοξμπέ. 

6) ἄλλον) 118 Ἰοσομάι ΡΓΡῸ μᾶλλον, 

7) Μιμολόγοι δὲ καὶ ἅπαντες οἱ γελωτοποιοῦ) ΨαΪσο: Μι- 

μολόγοις δὲ καὶ ὥποσι; τοῖς γελωτοποιοῖς, Ὀ]Άπο ἱπορίο. Νοβ 

Οοάϊοεμν ΒΒ βεαιαί βιαμηιι5, [ἢ ὅπ0Ὸὺ ἰδιηθη δυ Ιου 5: οἷ, 

ἀοοοί. 

8) ἴΑιδειν ἐν ὁδῷ ---- ὑποῤυγίῳ) Ὅγο οαϊο ὑποδυγίᾳ οτπι 

πϊγοάιο Οοάϊος ΜΆ. βουιρδὶ: ὑποξυγίῳ, ΠΙπὰ ἄδειν ἐν ὁδῷ 

τοι δϑῖ: οαηογο ἐπ σία οαίσα τγεηι. 

9) ἴλιδειν δὲ ἐν βαλανείῳ) Οοηΐ, 15. (ὐάβατίθομ, δα ΓΠοο- 

ΡῬΒγαβίὶ Οἰαραοῖ. ο, 4.: Περὶ ᾿Αγφοικίας, 4 11ὰ νοῦρα: καὶ 

ἐν βαλανείῳ δὲ ἄσαι, 

δρν ἘΚ ΧΧΨΤΙ. 

1) --- ἐξ ἀνθέων) ΡΟ 1,. 1. ϑεσῃι. τοῦ.: τὰ δὲ 

ἐν τοῖς στεφάνοις ἄν3ϑη: ῥόδα, ἴα, κρίνα, σισύμβρια, ἀνεμῶναι, ἕρπυ- 

λος.,), κρόκος, ὑάκινϑος, ἑλίχφυσος, ἡμεροκαλλὲς,, ἑλένειον, ϑρυαλλὶς, 

ἄνϑρισκος, νάρκιστος, μελίλωτον, ἀνϑεμὶς, παρϑενὶς, καὶ τ᾽ ἄλλα, ὅσα 

τοὶς ὀφϑαλμοὶς τέρψιν, ἢ ῥισὶν ἡδεῖαν ὄσφρησιν ἔχει, 

2) ναρκίσσων) 810 ΡΓῸ ναῤκίσῳ 5ΟΥΊΡ581, οἵ' 516 «ποατιθ 

ἌοΙ5Κ. νοι. 

5) βλέπωνται, διὰ τὴν ἱστορίαν; μάλιστα δὲ τοῖς) [ἰὰ στη 

Ἐοἰβκῖο Ἰοσοπάαμι. Απίου ῬΟΓΡΟΥαιη Ἰοροραίτ : βλέπωνται. 

μάλιστα δὲ διὰ τὴν ἱστορίαν, μάλιστα τοῖς --, 
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4) πορφυροῦν ---- ϑάνατον) [πὸ ρΡογίποὶ 1)6 ϑαϊμπία -- 

ΟΥὐοῖὶχ ΒδΟμοσΟΗ 65 5100 165 δ γϑίουοβ ἀπ Ρασαμπίβιηο. ϑοοῖ, 

Τν. Αὐεϊο]Ὲ ΤΥ. Ρ. 175. 54ᾳ.: 121.ὃ5 ιδπιοίρξείοα δέ ἴδ8. (͵Ξ. 

7725 γέϊγος εἰ ἤϊοτιδῖ6. ργοποποοῦοθέ ἐδμγ 5. ἐπι ργ᾽ οατογῖδ 

οοηίγο “έοϊδίααῖο, εἴν 86 ἐοτγηαπέ εἷς οὐϊέ εἷε οοιοἠαμέ, 

οὐ εν γείετιαπέ ἤειγ8 τοῦεδ εἶδ ροῖνργὸ (1.)»γ,8: εοπίν. “1π-: 

εἶοο. ρ. το7.).. Οη ὀίοίξέ οὐωό εἷδ δ᾽ δην 567,47) 1οτίξθδ ἐδ5 

7οῖὶδ ψιιίον δαογζγοϊέ «πιὸ πμπιέπϊαίε (Δ εβολγί. Εππθη. ΨῬ, 

τοῦθ.) {Ζ1.α ζαῖπα ἐείμπέθ. θη οί οοτείθτι)" οὐ οαγῶδ. (8. 

πρὲρῆ. αὐρ. Ταριθδ. Ρ. 10902.), ἀδροΐέ ἐγ ἐφαξεσιοπξ, τε8-- 

ἐέε ἀπης ἰος δαογίοεβ ργέραγαίΐοίγοδ ατεὰ γηγδίογεδ.: ἀὲ ἐπ 

ἐϊοίέ γαΐϊξ τπεπέϊο ραν Ἵπέοείογο απαρο, ἃ οσοαδβέοιν 

εἷος Οόγγεος (ιγην. ωρπ. ἐπὶ τ. Ἡμερφοκαλλές.). 7.65 ἐἰ{8 

εἶο5 ἐπεμός, ρεπάαπέ ἐὰ οὐξέῤγαΐίίοσι δ οδίζο ζοέο, ἐΐοΐονξ 

οηΐοιι,ές εἷό δαπεοίοίίος οἷ α πιόπεθ σοιμίριι" (ἐμέ. νέΐξ. 

Ῥλοο. 1. 425. ». 2ο5.), φιεὲ ἐϊοϊέν» δεραε ἤέοπιογο (Πα. 

7.:858., ΧΡ ὅ84.ς ΧΙΧ. ἀγγη.)». οοἶίο᾽ δ ἴκ ὅπον : ἀΡϑα 

ἠαφιιοῖϊε “»ἐοπιαάίογθ ρῥγέξοπεί ψι6 ἐα ροιῦρτο ἀνοΐέ τῖτν δ11-- 

Φιίτεν τα ρ}οτί. δια, χεὶ αροΐεπέ τόσοις ρὲοιδρηποθέ, αἶθ-- 

τοΐοιιέ δαδέζον τι ἘΠ 7675. απ 5. γέ» ἐμιαζίός. εἶθ γο-: 

865 ροιγργόε5 (Ἐίμέ. εἶδ οσοιέ(. τίνεπα, ὅ᾿. 1. ρ. τοῦο.). 

1ε5 «“Ἄποίοπς γέραχαοίεμε 5817) ἴες ἐοωπὦῦοαμν εὐ ἀπέγεα 

οιι5 εξ ἴα πεϑῖπθ δοϊείοιι' (ἢ ἐγ. «ἐπ. 7... δ884.), αἰηδὲ 

716. «εἶθ οοἶζε ὧδ δαγγών (Ινεπαί, ϑαί. ΚΖ... ν. ὅοδ.). εἴς. 

Ψψιάδ οὐΐα ἸΝορίσαιη 1,. ΠῚ. ο. ὅ.: Πορφυρᾷ δὲ ἐσθὴς ----. οἷ 

ΟἸΙο. Α]εχαμπᾶν. Ῥαθάαρορ. 1. ἢ. ο. 1ο. 

5) κατὰ μὲν τὸν καιρὸν) Ῥχτο παρὰ οὗπι ΟΟΥ̓ΠΑΤΊΟ δὲ 
᾿ 

Ἠοιδκῖο ἰεσο χατὰ 

0) γοσούντων καὶ τῶν λανθάνειν πειρωμένων) ἢ ΠΟΤΥΟΣΙ, 

οἱ δεοάοια ᾿ποάο ΘΟΥΤῚΣΙ σοΐαβδδο Π οὐδε νιάθο, ἢπ 11- 

Ῥγὶ5 ογαΐ: νοσ, κ, τοῦ λανθάνειν πειρωμένου, 
υς 

7) ὅπου δὲ) Ῥαγιϊοι] πη δὲ πο γε ῬΟΒαὶ ΡΧΟΡίον 811": 

ἰοοοάοῃβ μὲν ροϑβὲ κατὰ οἱ δηΐο τὸν, καιρὸν, 
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8) μέχρι παντὸς ὃ ἀμάραντος) 1ἰὰ σοΥγεχὶ Π οἰ β κί. 

Ῥοβίιϊαι 1ἀ βοηξοηία. ἀδίθυϊβοιι ροϑὲ παντὸς (ο]ονὶ. 

Απΐοα Ἰἰοσοθαίαν: μι παντὸς ἀμαράντους ----, 

9) ἢ γὰρ νεκροῖς) ]σ0: ἱεροῖς, Οοά. Β Βαβοῖ: νευροῖς, 

απο πμιιΐαν! ἴμ νεκροῖς, ΙΝ πι νεκροὶ οἱ θεοὶ δὲ ρᾷμ]]0 μοϑῖ 

ἄνϑρωποι ΟΡ ἰμ16 ΠΕ 56 ΟΡρΡοπαμίαν. ἔάνϑρωπον δ ΟΥγδο- 

οἱ ἀρρεϊϊατιπί, αποά κανβιμη δροοίοῖ. Οοπῇ, Τ,δοίαηί. Π:- 

νη. [πδίτπϊ. Τι. 11}, ἀο Οὐ σίηθ ΕΤΟΥΣ 8, 6. ΄. πθ: 

115. εὐϊΐ. ἀπ ΕΤόδμο. Νεκροὶ ααίοι 5ππὶ ἥρωες, 4ποά τ] 

14 παπο τπ πιοπΐοπι γε] ΡΓῸ ναϊραΐα ἱεροὶ, (ὐοίουτιηι 

τηθιμίπουε στεφάνων ἀμαραντίνων οἴΐοια Ῥ]]οδ ταί. ΤΤοτοΐο. Ρ 

γάι. οὐ ΤΊΡ1]. 11Π|. 4. ὅ56., υἱὶ 4]1ο5. τηῖ5505 1βοϊαμ. 

10) --- ἀναβάλλονται τὰ πράγματα) Β ΘΙΒΚῚ5 Ἰοσιῖ: ἄνα- 

βάλλουσι: 1. 10 ΠῸΣ 811} οττπὶ βοαθιῖι8. Οοά δυΐομ 

14 θη βίαι) Ροβί, αὐἰϊοι ιν τῶν ᾿ΠΒΟΙ ΠῚ, 1Π ΘΟ 5ΠΠῚ ΘΠ 

βοσ]ααίι8. οἠογιεέοδο Ῥγαθίεσθα ἴοὸ ἤίοθαξ, τιὶ Βραη οὶ 

(46 ὕδι εἰ Ῥχαοβίαμι. Νυ. Τ'. 1. γ». 102.) ψουθὶδ᾽ πιΐα;, 

ΘΡΕΙΗ͂ ἴω Νιιμεῖδ, πον πορῦαπι ἐγ τ οἰ, τξ δα ἐδεϊηναδαξ 

«{π|. «ἀμιστιδέϊημι5 ἤ]αΐος. }7.., δοιὦ γοργὰ ζῤέζεεγτν, τε πιο-- 

πεοριμὲ ἰδὲ, ορρογέπεπέονὶ «γπιθοίο ργαεευγε; φιοὰ δα 

γποπτοπειιέῖ5 ρέαδέϊοϊδ δομηα 6 7111}06}" οἵην δοκίοσυ ἔἶο ΡῈ 7 

λμαδίίζι ἢ) οσδὲδ., σογίο πιῖδὲ ἀοπεην ἐΐομ. ἴσμαρ ζμιεο για 

φιιοψίεθ γηιεέτεζείι47" Πγἐοηιίογις, δα γεζιι6. τζοῖδϑ 17} ΘΟΤΙΤ110-- 

εἰαέ ἐιὲδ πιιπηνΐδ, “πὲ ΘΟΥΟ, 5 ΘΝ Ζ,ἐἰ6 ρίοχαδ, μέ 607-- 

ἔπετν τον ἐπὶ 5068 οἰ ῥογοιιαὶ αὸ ρῥγηοζαξωαῖἑ απ εγ ζόην χιο-- 

ἐα.: Οἷς: 

11) Σιτυμβρίου δὲ, καὶ ἀμαράκου φρυγίου, καὶ λαπάϑου, καὶ 

ἐλ) Αἀϊοοίεν πη. Φρυγίου, «τιοκί ἃιΐοα ροϑὲ λαπάϑου ΞΟΥΙρίτππν 

ογαΐ, πὰς τοίγαχὶ μοϑὲ ἀμαράκου. ΟΓὮἁ, ΕἸσαῖι. αὐ Ἐ. 1. 

12) -- δοδοδάφνης κηπωροῖς καὶ γεωργοῖς «το ἀγαϑόν) Ἠο- 

οἷο; πᾶπὶ γογιγιζέδ, τ ῬΑΠ]αάϊα5 ἄς Π. Ἐ. 1,. 1. ς. 58. 

αἰοι, γλοαοαωρλπεβ ἠοἐδὲθ ἀοΐέτε5. θογιίση, (5011.: ὨλΠ7111}}}} 

εἰαιιμπέ, φιεὶ γοδὲβ ἀὲδ, αἰμεσιν ὧν οαίέις γτεὐξπεπέϊι7,, ἐπέογεμπέ. 

1ἄθῃλ ἀϊοιαν ἴθ Οοοροηὶς. ᾿,. ΧἼΠΠ. ο. δ.,. ὉΡῚ περὶ μυῶν 

Μ' 
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ἀρουραίων ΑΡπΪο ἘΤασπιοπίτημ ᾿πνοηϊαν, ὙΟΡΡα, ἀπ|ᾶθ 

πιο [ἀοϊπιηΐ, Ππαοο βυιπί: Οἱ δὲ κατὰ Βιϑυνίαν ἔμπειροι ῥοδσ- 

δάφνης φύλλα εἰς τὰς ὁπὲς ἐμφράττουσιν, ὥςτε αὐτοὺς ἐξιέναι σπεύ- 

δοντας τοῖς ὀδοῦσιν ἅπτεσθαι. ἍὍΛπτόμενοι γὰρ διαφθείρονται, Ἐὶ 

ῬΙἶτι58. ρά.110 προγῖπι5 Γ,. ΨῈ]. ο. 20. : “ἐλοοαεηαίροπ, τὲ 

χιοπιΐμα ἀρραγοέ, α (ὐγαεοῖβ ψομπέξ: αἰ Νογ ον, νοσαγεε, 

αἴ Ζ οὠοαρλμεοιν; δοηηρεζογητεην, 7 ογιο, γόϑας δἐηο έξέτε-: 

εἶπ, οακεζίι5 7 μἰἐοοδί. “ιεπιοηέδ οαργίσψινα εὐ οτῖς- 

διι5. Ῥεοηιθητπν δαί. οἴο. δίαϊ πη ΡῬοβὲ αὐ ποδί Αὐΐθμ- 

ἀογιβ: τοῖς δὲ ἄλλοις μόχϑους συμαίνει, {ἶϊπο πὶχκ αἰϊοσοπέα 

εοἱ ΟΘαΐομο ἴὲ Δὐμιοπίίοι. αὐ ΠΠἰογ 5. ΠΡορΡαῖο5. δ αιβοοι- 

ἄὰ5 ο. 0. 4ὲ Αἰμ]εἰῖ5.: ῥοδοδάφναις τὰ νῶτα διακναίονται, ἵχ1- 

την δἰ] οἴαγιιπι ἰοῦσα τἱοάοάαρίιπο5. [Ὁ}}15. Τὰ Πα τι) 

5 σ1 5116 ἀε!ριοααμίτι", τ ἃ δον σριι5. ρα αοϑίυδο πποί ΟΠ 

οὐ ρΡυΐϊνογοα νοϊπίαϊοπθ οἰ δ 5. πα! {τογὰ ΘΟ ΡΛ ΤΡ ΟΗΪ. 

(οίοσαια. οοηΐ, οὐππὶ πος Ἰοοο αἴ γὰ {,. 1. ο. 25., δὶ Ατ- 

Το! ἀοΥιιθ ἀἸοιῖ, τποάοάαρηπο το οοΟθ. 55. Π1 ΘΑ. 

ας, Ἢ ν᾿ , 3 “ Ρ 15) --- τὸ ἐπίϑυμον καὶ τὸ μελίλωτον ---α ἰατρῶν: τούτοις 

ἄορ ἔστιν ἀγαϑά.) Ἐχ (άϊοο Ὁ πὸ ἀξάμππκι ἐστιν, οἵ, τιΐ Ύ : Ψ ) ᾽ 

νίάεο, Πεϊθκίη5 ἀπόστα 1 νοΐ. Αμΐθα Ἰοβοραίτο": ἔνα 

ἐστιν, απο τηϊππ|5 Ρ͵αοοί,. Λά ποδίσαιη ρυδοίοσθα Ἰοοῖθῃ 
᾽ . . . -π Ὁ , » « “ -" 

1αδοῖαμπὶ 1)1οβοονά. ΤΥ. 170.: ἐπίυμον ϑύμου ἐστὶν ἄν,ϑος τοῦ 
5 ͵ Ε , Υ ξν ᾿ Σ 

σκληροτέρου καὶ ϑυμβρα ἐοικοτος. -ττο πινόμενον δὲ σύν μέλιτε κἄτω 

καϑαίρει φλέγμα καὶ χολὴν μέλάιναν., ΑΘἴιτ5 ἢ,. δι: ᾿Ἐπίϑυμον 
(ἢ ΄ » ΄ ΄ 3 -" α. ΄ - 

κατὰ πάντα ἰσχυροτερὸν ἔστ, τῆς ϑύμου δυνάμεως. ξηραῖνον καὶ 

- , , 
Θερμαῖνον κατὰ τὴν τρίτην ἀποόστασινγ καϑαίρεε δὲ τὸν μελαγζολι- 

͵ - . την . 

κὸν χυμον., Πα ρΠ65. ἐα τπϑάϊο. ρα. Ρ. 17.: συμφέρει 
τἰροφτνς τι -" 7 Ν᾿ - ΟῚ 5 ἘΞ Ἴ 

δὲ ἐπίϑυμον τοῖς φυσώδεσε καὶ ὑποχονδριακοῖς. οἵ τόρ ΤΙο56οο- 

τιά, ΠῚ. 48. : μελέλωτος, κράτιστος ὃ ᾿Αττικὸς καὶ ὃ ἐν Κυφίκω, 
Ν , ,ὔ ν . 

παὶ δ ἐν Χαλκηδόνι γεννώμενος' κροκίδων καὶ εὐώξης. --τ, Δύναμιν 
Ἁ ͵ ΄ -“" » 

δὲ ἔχει στυπτικήν, μαλακτικήν πάσης φλεγμονῆς, μάλιστα δὲ τῆς 
2 Α ’ ν 

περὶ ὀφθαλμοὺς, καὶ μήτραν, καὶ δακτύλιον, καὶ διδύμους, μετὰ 

γλυκέος ἑψηϑεὶς καὶ καταπλασϑείς" οἵο. 

“«- ον 
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14) Σελίνων --- στέφανος οὗτος) Λϑοίευϊδοιν ρο8: ὕδρω- 

πιάσαντας ἀοΙοΥ. (Οἴου πῖιο Τἀσαηξ ργαθίου. ἰοῦ ἃ 

Ἔϊραϊ το φγοϊαΐοθ εἰΐϊαι. Επιϑίατη. δα Ἡόμιον. Πα, ΤΠ. 

οϑϑ,; Σέλινον γὰρ σύγκειται ἀπὸ τοῦ σεύεσϑαι ἕλει, ἤγουν δρμῷ- 

σϑαι, καὶ αὔξεσϑαι ἐν διύγρῳ τόπῳω,, ΜΊΟΒΔ61. Αροβίο]. Ῥχο- 

σον». Οομπίν. ΧΎΤΙ. Ῥτον. ὅο.: Σελίνου στέφανος πένθιμος) 

τὸ γὰρ σέλινον πένϑεσι προζήκει" ὡς ἔφη Δοῦρις ἐν τῷ Περὶ αἰώ- 

νῶν. οἱ ΗΘ οΙ. : Σελίνου στέφανος πένϑει προζήκων, διὰ τοῦτο καὶ 

ἐν τῷ ᾿ισϑμικῷ ἀγῶνι στεφάνῳ ἐχρήσαντο αὐτῷ, 

16) υἱὸν μὲν ὃ φοῖνιξ) Τίτιο ΒράΠΠ οι. 46 Ῥγαρϑί, οἵ 

ἘΠ᾿ Νυύπν ΠΤ Ὁ. 556.: ,,ΞΞ Ἠονάξ ΠῚ. Οὐδ 1... 

Ῥαΐμιαφιιο τιον δ 1 Ἐγγαγὴν ἰοηιῖποϑ οροδτέ ααἱ ἔθος. ῬΙ1- 

πἰπ5 (Χ.. 65.) ἀπο αἰόαθι: “7Ζοοδαϊίπα Οἰαπαϊξ (οδαγὶδ 

οοπέμα. ἤἰεραίουν ὁπίδπαι5 αΐριαπν εἴθ. (λα να]46 

αὐροσῖο πᾶπὸ ἴῃ τοὶ ΑΥ̓ΤΟ ΠΟΥ Ὶ5. ΔΙΠΟΡΙ ἃποίου οϑί, 

Ῥυϊορα ΠΡΟΡῸ5. ΡῈῚ χπο5 αἰπιαγτεην ἀοϑδίσπαγι. Τὕπάα 

σους Ἰχατιεὶ πα ]ὸ ΘΟ ΟΣ 550. ν ἰδέαν Γ᾿ΕΥΙβίδητιδ, δ᾽ σπαΐοβ 1Π 

«πιοάαιν Οὐπδίδ! 1 πη. [105 ῬΆΠΠ86. ΤΑΥΏΟΒ. (οποία Γ 6 

ἐχὸβ δίασηι (ὐομπδίδη! 1 ΠΙϊΟ 5.“ ΒΒ Οπία]οστίθ ἀθ 41|0]- 

411ὸ5. Δίοι 105. τοι 1} 165. μὰν ὅδνν ἐα ΑἴΊαπο, δὲ «τὰ 

δϑ βοΐ ἀνοὶν ὁἰό Τραρρόοβ ἀδπθ ὁ 415 -ἰὰ.: 

ὉΝΟο. ἈΥ, : ΟἿἸΠ|ὸ - εἱ ρονίο ραγοι !οπιοπΐ 4 ἀπ οὐϊό, 

τιπα ᾿ἐϊο οοἰπία ἀΐια αἀππιίόσο νὸς τα θάγ 6, 481 ἀν πο 6 

οἱ 4π| 56. Του πιῖπο δα. ρο ἴα, ΘΟΠΊΠ6. 81} ἰὰ Μέαδι]6 

Ῥτγοξόἀομ!ο: 1605 σπόνοιις βοπξ ἔγιβόβ ον Βοποἰέβ. 

156 1 διιῖσο, οὐ ψοῖὲ πα πον α], 41 σάϊορο, οἱ ἀ6.- 

τίογο π| τοι τασποδα ἐς Ῥαΐηγο. 

(ὁ ταϊθοὰϊ ἄς Ῥα!ῖο Ῥεῦὶ ἀόβισμον πο] 6 σνἱοΐοι- 

τὸ τοιπρονίθ 5Ὸ} 105 ΘΠ ΠΟΠΪ8, ΟἿ ϊεη 16 1δπὸ ζεδα, 

διρροβό τι 1ὰ Μῥάδη]ο αἷς ((ἐ Τταρρέο βοι5 δοὸι ῬΈΓδ; 

αν Αὐἱοι ον αἰ, 4 165 Πηΐδηβ ἄο5 Ῥυϊηοοβ βόηΐ 

ἀέβιρσινόβ. μὰν ἄοβ γαηπιθαῖιχ ἄθ ρᾷ]ηὸ: ἀ᾽ οἱ 1] 5610]6, 

«πὸ ᾿ΕΓυιβίαα. πὰ ρὰ5. πὰ] οὐμοῖθ, ἀπὸ 165. ἸγῸ18. ταπιθδτχ 

ἂς ρϑιιμθ, (θ Κ᾽ Ομ νοὶ δ" τιπ6. Μύαα1116 ἐδ 1 Ἐπιρὸ- 

ἼΔ 2 
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φοῦν (Οομβίαποο, ἀόμποϊοης ἴε5. ἰτοὶδ 5 ἄο (οπβίδη!." 

αὐ ποϑίσο ἴοοο οοπῖ, ομπηΐπο οἱ. Οθοροπίῖο. Χ. 4. 

16 --- ἄρχειν δρμωμένοις) 510. Ἰοροπάπιῃ. [μὰ ΒΊσα 1 

ΘΙ... Ρουρ ναι. ΤΠ  Οϑδίιμα εγαΐ: δρωμένοις, 

17) ἐνδόξους) Πἰὰ ἐχῃθοῖ Οοά, ΒΒ, ἀπδη) βοαιιαίιβ 

5. ἀΑπίοα: ἀπόρους, τηοποδβο. ΟΥ̓ ΠᾶΥ. σου. Ζηέγορέ-- 

εἶος,, ἰαπασποθχ ἴῈς ΘΧΘΙΡ]Ὸ Θἢ18. ΒΟΡΙρίτιπι {πἰϑϑοῖ : ἀφόβους, 

18) δοκῶσιν) [ΐὰ ΟΘΟΥ̓ΤΟΧῚ ῬΓῸ δοκοῦσιν. Νά ἀδροη- 

ἀεὶ α« ρανίϊοιϊα, ἀπά ρραθοθάμ: ὅταν, 

10) ὃ μυρσίνης -το ϑεαῖς τὸ φυτόν) Ῥγοίοτ ᾿πππο Ἰοοίαμη 

Τοβοραιι5 Τιαησοητιδ ἀθ ΟὐΓΟἢ18. οἱ ἰὐηρτιοπί!5. φῶς 

τοὶ δος Ἰεσπηπίαν: “ἰπιαγασιϑ τ αἰζεεί 686 ψιαπιν πεαῖο-- 

γαπα, πιὸ μαῤοίτμ ἐς ϊαξίλέοίο, “Ἰέπσαίαο, Οαγοίο 8ι6-- 

ρΐαπο, αἰδίδ χει ἀιμιδηνοιίς ϑογίρέογδόμδ, δέ ἄαθὸ οτέμν 

Τοϊοβοογίαθο, “δ οορληαδίο, ]})ιοοίο, δὲ Τίίπῖο πλλῖΐ αὶ 8αηη-- 

Ρδγολο αἰζεγέ: φιρεωτρῖδ (ὐαἰεγιι5 δὲ Ῥαιεέμ5. Δ θρτποία ἀρεγ-- 

ἐὲ απιαγαοισν ὦ δαπιρεγοῖο εἰδεϊσμαμέ. ϑεαὰ πὲλμτέ ἤαθο 

αα γεπν ποδέγαπι: οἰαγιην θη δην Θδέ μὲ" αἰζεσαέιιν Οοζέε-- 

εοπν, ναμογαίίέεσν οογοπιαπν δὰ γπαίογαηα οοπυροδἬέαηι 

7 ιῖ856; εἰ ρὲ “ἴμμοηαδιεν οα πιγτίο ρέαπέα ἤπεγὲ 86-- 

ογώ; αἰφιεθ ἐΐδηῦ Οεγεγὶ, τεσία “ἰγέοπυξογισν 7,.. 2. ὠὸὲ 

γανταΐξ πηγγὲξ δὲ, ογυ ἀοαξἑοι 8 267 ϑ8ομηηζιηε: ,, 7] γΚγέίεα ΨΌγῸ 

δαΐίεπν φιέας οἰθαδεα δἱογ γοα; ψεγμην ἀρτίοοίέδ δοηηη2ο- 

εἴα ργορέεν" Οδγεγθπι,, δὲ ποιεἐξο» ἐὗι8. ργορίθν 7 δπέγεπι: ἐδέ 

ατιέοην (π6}1τι8 : 6Π1}}1} ΘΟ) εετιῖδ ἐέγέψιθ 1}26.6 ἤάθο ρζαη-- 

ἑα.. χὰ εἰία ρόγο διερέέα πιγτέδ αρραγϊξίο,να ἐπ ρὲ 42Ὀο-- 

ζγομαγπιὲ, πιγγέθαην γλεῖδ86. Τνατιοναξζέοτν Θογογεατν Ἡτα, ἐδ 

αἰθέγπιανὶ ροΐεδέ: αϑὲ ψεΐω πιγγέο δι ρογασαἰἑία ἤμεῖξ γοόβδα, 

“οὐ ἐμύεοέ ““ἤοπαθο, πιαϊξοραμπατζν φιεοςτ ΘΟρῆοβθ6 ἔπ; βακίεης 

δογοχια ἐπίοκίαπι ιἴ586. αιία ἐχιογ δοϊϊδιζα οί. μαργορέοι' 

εἰ ῬΡοϊζπεοεπι οὐ αἰΐδοβ ρέπιγοβ «Τμοίονεβ, αἷδ ψιρέδιωβ “ἴξ]ι-- 

γιαδιις, ες πάσχα ))᾽ αργαέϊα ἀηνα) οἸ271:, δ 1: ΤΟ ΑἸ απ, 

ὧν οογογιῖς {μεῖ586, αγόϊέγαδ8θ. οὐ δεζεϊμείιειπν δϑ, 6εὸ πιαϑὲβ, 

φψιοα οοϑοογίείες. πιαϊογαγαπι οογογιαπιέηέ5 ἀρέαπὸο ἐεϑέα-- 
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ἔμ7; 5ἱοιέ οὐ ποορλναϑένθ ἐπέ)" 710} 65 οὲ μίαγιέας 60γῸ-- 

γαγίας δαηιρογολπην ὦ ἔδιοοίο, ποτ οὐερν ἀηιαγαοο Θγια-- 

᾿γαίαην αϑϑογῖ. Μὲ ψεΐα ἀπιαρασιδ ρίπιρπα ὁδὲ ὧν “26--: 

ΦΥρίο, πιοπομέθ ἔαβοαίξίο; αἀΐψιιθ οὐογαξἑδείπα ρὲ} ἍΠι60-- 

ρῆλγαδίπιην ἰδὲ σεγηνῆταξ τηγγίμβ, τογαπεχιίθ μαπέαην ὧν 

ΘΟ Οὐἶ5 7 ογηνατγιοΐδβ ἐηυέοχίαπν 7εῖ5886. αγδείγ αμην ἤαοῖϊα 

ἐδὲ τον οὐ 708, ΚΖ θπογίβ, Οπρέαβιυϊδ, εἰ Ογαΐϊἑαγιπ, 

ἤονο. Οδἴοσσι ρυῸ κοινὸν δὲ ταῖς ϑεαῖς τὸ φυτὸν (4. Β 

Βαροῖ: κοινὸν γὰρ ταῖς ϑεαῖς, διὰ τὸ φυτὸν. 

30) Στέφανοι κήρινοι πᾶσι καμοί, μάλ.) Αδίοτ ϑοιπι ῬΟΒὲ 

κήρινοι ἀοον; οἱ κακὸν, πο ἀαηΐοθα οὐαΐ, πιπΐανὶ πη κακοί, 

ῬΥΟΡίου ποιπϊπαίνιιπι: στέφανοι. Ῥ͵Ὸ κήρινοι ΑἸάτι5. Ππαροῦς: 

κρίνινοι, ϑιαϊϊπη Ροβϑὶ δὲ Αὐϊοπηάογιιϑ: τὸν ϑάνατον κῆρα 

καλοῦσιν οἱ ποιηταί, Ὑιᾶάε ΒοΠο]αβι. Πςοιπον. ὦ ΠΙαά. 1. 

228. εἰ 4110]. Ἦτιο δοῖ οὐϊαιη ΤΕ  ιο]. Μαρη.: Κὴρ, ὀξὺς 

πόνως, γένους θηλυκοῦ, καὶ σημαίνει τὴν ϑανατηφόρον μοῖραν" καὶ 

γίνεται παρὰ τὸ καίω, κέκηχ᾽ -ται Ἔκ τοῦ ἔκηα' τοὺς γὰρ ἅπο- 

ϑνήσκοντας ἔκαιον οἱ παλαιοί, Κὴρ οὖν ὃ ϑάνατος. εἴο. Δά ῬΥΙο-- 

γὰ ψοΥρα: στέφανοι κήρινοι πᾶσι κακοί) ΠΟΒΟΙΟ 8η δοϊαί Ῥτο- 

ψουθιοση 6 Ν αίϊο. Αρρεπᾶ. Οσεῃΐ. 1Π,| Ῥγον. 45.: Κήρινος 

θάνατος.) Καινίας ἐν Κρότωνι τυραννίδα κατασκευασάμενος περὶ τῆς 

ἀρχῆς ἀνηρώτα τὸν ϑεόν. Ὃ δὲ ἀνεῖλε, ὡς κήρινος αὐτὸν ἀναμέ- 

νει ϑάνατος. Ἔκ δὲ τῆς Θουρίας δύο γεανίσμοι ἐπέστησαν γραμμα- 

τίδιον ἀναδιδόντες, ἐν ὅσῳ δὲ λύων τοῦτο ἀνεγίνωσκεν, ὑπ᾽ αὐτῶν 

ἀνμρέϑη. 

21) Οἱ δὲ τῶν ἐρίων πεποιημένοι διὰ τὸ ποικίλον Φασμακείας 

καὶ καταδέσμους σημ. ) Κατάδεσμοι Ῥτορυῖαπι οϑὲ ψΟσαΡτΪ τιν 

αὐίθ Ἰηᾶσίοαθ. [ίδηπο Νοβίεν. 11. 1. φαρμακείας οἷ καταδέ- 

σμοὺυς ΠΟ ππ σι. ΑἸΙ1 καταδέσεις ΥῸ δοίάομι αϊοιΐ, γιάς 

ἘΠΑΥΡοουδίϊομ. ἴῃ ψΕΥΡῸ καταδεδέσϑαι. ἸΝοϑίττιι κατάδεσμοε 

δοάθμι βρη ποαῖτι Ἰην θη] τιν, 41118 ῬΥΔΟΤΟΙ Π115515;, δραά Επι- 

βοθίπα 1π Ογαῖ. 46 1, δι Ἴρτι5 (οἰδεῖ: ο. 125.., ΟἸἶτι8 

ὙοΥΡα Πιἶσ ΡΟΠΔμ: ---τ. καὶ οὐδὲ μέχρι τούτων ἔστηταν. ἀλλὰ 

καὶ τοῖς ἐμφωλεύουσι τοῖς ξοάνοις, σκοτίοις τε μυχοῖς ἐγκαταϑδεϑβυκόφσι 
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δαίμοσι πονηροῖς, ἀμφὶ τὰς τῶν ϑυσιῶν λοιβάς τε καὶ κνίσσας λιχε 
͵ ἊΝ » Α - - ᾽ ΕῚ ͵ »κΑ 

γευουσι, τὴν αὑτὴν τῶν Θεῶν ἀνέθηκαν ἐπηγορίαν" καὶ οὐδὲ μέκρι 

, μὲ ᾿ ᾽ ΄ ν᾿ Ζ τούτων ἔστησαν" ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς καταδέσμοις τισὶν ἀπειρημένης γος 
; 5 ΄ ἐδ ἀ: 3. ν » δι αν ΄ 

τείας. ἐκϑέσμοις τε καὶ ἐπανάγκοις ὠδαῖς καὶ ἐπωδαῖς, δυνάμεις τε 

ἀφανεῖς ἀμφὶ τὸν ἀέρα πετωμένας, παρέδρους ἑαυτοῖς ἐφειλκύσωντο" 

οἷο. Τιαίμν ἤξεῖα νορσδμί. «0... είσθῃ. δέ. ἃ. ἀὐόχ.: 

Μία. εἶθ δέγις ἐδοίπεπν ργοίεζε τφανδ οοΐονἷα Ζί15. ἐρεέογέζιμ, 

φερ ἐ ρθη. οὐ ππράπι. Τΐπο Τα! } σοπ ἄτι εϑὲ πο- 

δίχιι τη ποικίλον, Τιῖσια. μὰσο οἱ ζέραξεγαρ ἀϊονιηξαν, τὶ Ατί- 

δυιδίπ. τη ᾿Γγβοίαι, 7. 'π Ἰοαμπμεη: ἔηιο «θο, ἐπφιεῖέ, 

)ραίγο5. πιοῖ, τοῦ εἰ δ ἐρδῖ, χιιὶ σοαμεοιεθξ ρὲ ἰλοαίεγαδ, Ρ6Ὶ 

»,γωερραπέαέϊοιοα, μοῦ χπιαολιπαπιοπέα ἐπίπυϊοξ,, πυϊβοθεξ 

ταφοαπέαέξογεῥιιδ. διεὴ5. ποριεῖν ΟΠ νδέϊῖ, ΟΥοβῖιδ ἴπ Πρ γῸ 

Ἐν. ο. ιτῷὖ, οὐἠῥοαπιοπέμγ τπαισέσι, ἀἰοῖῖ. Α« ποβίστμ 

Ῥυδοίουθα Ἰοοιῖιπὶ 1ἀο} οἴαπι ῬἢΠιΐίανο οι. περὶ ποταμ. 1π ἢ ]18-- 

81: πλεκτὸν ἔριον, 11 οϑὶ, ἐογ 75 ἴαάπα, πὰ ϑαϊπτπτβ ἃ ἴονο 

Ἰιρσαίτιβ 1π ΠΠανΐαγτ ἐοίχτιδιι5 εδί. [96 ανίρτι5. Ψ' οἴθυτιμι 

τι ἸΠΘ σΊο15 νι οαπμηΐπο ΓΙ θιαππὶ ΠΡταπι ; Αγ 56 

ὕυοθεγδίολέ αἴἰογ (ἰδοολίολίο ον “(γιο5 Παρίοαθ, υἱὸδϊ Ἰοοῖ 

δΟΡΙΡ Οσ ἢ γνοίοσ τ πὶ σΟΙΪοΟΓ1 5πηΐ. 

22) το στεφάνῳ ἔχῃ!) Ῥτο νιϊρσαίο ἔχων οἴη. οἰ βικῖο 

ΒΟΥΙρΡΒΙηΠ5: ἔχῃ, (ὉΓΟΠΙ5. ἀπ οβ ΟΥ̓ΠαΡαπίαν Ξασροπάοίοβ 

ΔΙΠΠΙαπ6. Ὑἱγὶ αἰσμιίαίο οοπδρίοα!. ψιάς ῬΙ|ηϊοοίσαί, ΜΠ: 

ἈΡοΟ]]ομῖ Τγαμ, 1,.ὄ 1. ο. 11. 1δῖαπθ (ὐομεπθηξαΐογοθ δά 

ΨΟΥΡα; χρυσοῖς στεφάνοις, εἰ Ἀοίπαν. δὦ ἴδοι. (8585. ἢ. 

ἘΚ ΤΉ ΠΡ Το κε 

ἐλ) ὃ δὲ ἐπὶ μεγάλοις ἁμαρτημᾶσι καταφωράσεται) ἘΪὰ6Ο 

ψΈΥΡα, σπᾶ6 ἴῃ ἰοχίπ στισαίο ἀξογαπέ, οχ ὐάἴςθ, Β Ππὶς 

{πι86. βἔαί μα βοαυπαηΐαν,,. ΠαΡογομ!;, δά 

απο ὙΟΙΟΥΥΙ ροβϑδίηΐ, 

ἀσδάϊιχι, τὶ δα, 

ΠΙᾺ δὲ ρΡοδὲ εἰκὸς χητίαν [ἢ δή. 

1ῃ Οοαϊος Α ἄοοβι 1 ραν ίοι]8. 

24). Χλωρός τε γὰρ ὃ χρυσὸς καὶ βχρὺφ) Ῥαν ΟΠ] 4 πε τε 

Ῥοϑί, χλωρὸς ὁἐχ (ὑοά. ἢ. ἸΠΒΟΣΌΙ Ῥγορίοι 564. καὶ Δ πο- 

βία Ἰοοιι αὶ! [ΟΔΠη15 ΑΡΟΟΔ]. ΨὙ]. 8.: Καὶ εἶδον, καὶ 
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ἰδοὺ ἵππος χλωρὸς, καὶ ὃ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ ὃ 

Θάνατος" καὶ ὃ ὥδης ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτοῦ" οἷο. «ὦ ποι Ἰοοίιηχ 

νάο Οὐμιηθιΐαίογοβ. οιζοιη. βἰ θη Πποαίαι «οί ὕπωχρος 

εἰ ὠχρὸς Ἰκιοίαιιο ἴπ Τ,. ; Οὐπίθιρ]δίοα, ραρ. δοῦ οἱ 86. 

δά. ἘΓοιηϑίου. ᾿Ὥχρὸς απίοι, πὲ Οα]ομπ5 ἄς ϑδηϊίαΐο 

ποία 1,.. Κι ο. 5. ΟἸο1, οδὲ ἐν τῷ μέσῳ καϑεστωὶς ξανϑοῦ 

τε καὶ λευκοῦ. 

25) Καὶ τὰ κρυχτὰ) Αὐοσϊπηι τὰ οἵὐπὶ Π οἰϑκίο 11- 

5ΟΥΕΪ. 
Ὁ Α ππ Ὁ Ω "» 

20) διὰ ταὐτὰ) Τία οογγοχὶ ῥγὸ δια ταῦτα. 

σὰρ. ΤΙ ΧΧΥ͂ΤΠΙ. 

1) Πρῶτον μὲν οὖν) Ἧς οὖν ἃ πὸ ὁχ (δά. Β δἄϊο- 

Οἴππι οί. [ὃ 1π|{1ὸ Ππιῖτ5. ΟΡ. ΡΟΒβὲ συνουσίας εἴ δηΐδ 

ἀφροδισίων Π)αΥ ΙΟτ]Δ1 καὶ 1 ΠΟΥ]. 

2) --- τὰς ἡδονὰς πορίζεται) ΜΟΥ τ πορίζεται ὁχ Οο4, 

Β ἴῃ ἰοχίμππι ΤΘΟΟΡῚ Ργὸ νιϊδσαΐο πορεύεται, ποῖ μπλϊπτι5 

Ρ]δοοί. 

5) ἐπὶ κασαυρίοις) 515. 50. ΡΟ πη. οδ. Νάπι δηΐρᾶ 

Ἰεσοβαίαν: ἐπὶ καυστηρίοις, πο! 4086: “παν 18. πος ᾿πιοδηΐ 

ΤΟΙ Κιῖτι5, οἱ Βατγιμδηπι5 τη ΑΠΙΒοΟΙοΡ. 1, αἰη. Τ,. Π. ἘΡΙρΥ. 

240. ἴῃ Τατοῖππι, νου 8. 27. δα 1114 νοῦρα: Δίεψιο ἐπ οἰε-- 

πιαηι. ὅ5΄1ΊΆ0 6η1πὶ ῬΟΒΙΘΡΙΟΥ ΒΟΥ: Δηηιίγιοσν σε 4) ἐ6-- 

γυδαίογι8 θα5, φιμᾶβ Οαξίζίμα αἱξ ἐμ δοριίογοίἑδ, ατοξ ὧν 

μιδέγ 118 ἔρδὸ γῶρέῖθ 6 ΤΟΦΘῸ σοοπαηθ. Κασαυρεῖᾶα, κασαύρια 

νοΐευοβ νοσαραμί ἐραπαγία,, οἷ ἡππε7οΐγθος κασαυρίδας νο} 

κασαυράδας. Τίοβγοϊ]ι. : κασαυρείοις, οἴκοις) ἐφ᾽ ὧν αἱ ἑταῖραι ἐκα- 

ϑέξοντο, ὅϑεν καὶ τὴν πόρνην κασαυράδα ἔλεγον. ΝΟῸΧ ἰπθο ἀ507-- 

Ῥαΐα Αὐιβίοραπι Εχαλ. 1985. ὙΙᾶο οἴϊαμ) Ῥο]]πο. Τ,. ΥἹ. 

δοριῃη. τ, 

4) κατὰ λόγον γε) ἼοΟ απ πὰρ οί. Αϑίουϊδοππι ροϑέ 

κατὰ ἀοῖονὶ. Ῥχο γε νά. Α οἱ ΑἸάμ5 παρεηίΐ : τε, 



296 ΒΈΤΕΤΙΙ ΝΟΤ ΑΞ 

5) Κοινὸς γὰρ ὃ τόπος οὗτος καλεῖται) ΠΙηΟ ΑὙ 611π| Ετιβοὶ 

νογρα ἘΧρΠοαριπῖαν ἀρτιὰ ϑοηθοθη (ὑοπίγον. 1].: 276γ76-- 

ἐγὶν τοσαξα 65, ἀπ Οογη ἔοσο βἐθέϊδέξ, δι ρον ροςέέμδ δὲ 

φοἰϊαο ἐμά {ἐέτιζοι5., τοπίομέες γϑοορίδ, Αα πορίσι 1ο-- 

Ομ ἔδοιν εἰ) Ῥ]ατιί. (ὐα81πη. τοΐορ, ν. 18 οἱ 54.: 

ἤα Τεπιροδίαίο 7705 ούέαγμην {μϊέ, 

Οὐὲ παίσο αδίοησισ ἠέμο ἔπ ΘΟμυυτην ζοΟΙ7η2. 

Οὐ παπ, ΠοοἸαπηαὶ, 15. νοοαῦ: ἐγ οεξβοέπιαπν δέαίξοποηι. 

Ἰάδ 1260]. 14. ἀοσοῖ, αἀππαᾶρὸ 51π| Ἰηνοπίαθ ΤΟΥ ΘΙ ΨΊἼΟ65. 

ϑό]οι δυο] ῬΥῚΠγ18. 5 110 ΠΙΡΆΠΑΥΙα, τι 65. ἀρὰ Ἠδγ- 

Ῥοογαίομθση. (Ομ. οαΠΔ ποδίσο ἰοῦ οἰΐδλ ΑΥ̓ΠΟΡΊΠΠΙ 

δᾶν. Οσεμΐ, Τ, ΤΙ, ν»,., γό. εὐ, Τιαρα, Β. ἀρίαιε, οβιᾶ, 

Ἡδεναϊάνπμ δα 116 ψοῦρα: 2. ἐγ έαέοην δὲ ροριέο ρμιειρῥἐέ-- 

οαγεέ,:; ᾿Ιδαδπαπμ. δα ῬΙαμπί. Οατοι]. Αοἵ. 1 ὅς. 1. ν. 

ὅ5. δὰ ψουρα:; ρμιειῤίίοα νία.; ῬΘΕῚ ὙΥ οββοίιησ, ΟΡ βευναΐ, 

Τι. 1. ο. 18. εἰ 1ο. Μδυτϊβ5, 46 Εππεχα ο8}Ρ, 40. ᾿ 

6) κοινὸν αἱ γυναῖκες) ἰἰΐεταπο Οοάοκὶ δὲ ΑἸάπ8. μ8- 

Ῥεπὶ: κοιναὶ, ΟΧχ 4πὸ ποδὲλιηλ ΤΟΥ ΠΊαν 1118: κοινὸν αἷ, Α5ῖ6.- 

ΤΊΒΘΟΙΠΙ Ροβί κοινὸν οἱ δηῖ6 γυναῖκες Δ] ΘνΊ, 

“) ῬΑγαϑαὶ δὲ καὶ αἱ ἐπὶ ἐργαστηρίων -ττῦ δεχόμεναι ἔμποι 

λας) Ατὐτοαϊατ αὖ ροδβί καὶ οὐ Ε οἰϑκίο ᾿πδοντῖ. Δά Ἡππς 

Ἰοσιιη ποβίσπιι Ρεγ ποῖ Ῥ͵αμπῖ, Αδίπαν, Αοὶ, ΜΠ, 856. 1, 

ὙῈ Ὁ: Εὖ 5ῆ: 

- Ῥάτ): πιαΐθ)', [8 φψιεαοδίτε᾽ δοὲ τηρῖδὲ, 

ἤμηρμα ροδοῖέ, οολρβ φμαογῖδ, αμην. ΟΥ̓ Ωΐ, 

γ05 Ἡτοποέ, 

Οὐεΐουταση. οοηΐ. Ολβαπθοη. δὰ Θπθίομ, Ἔν 1. Ρ. 68ο. δαϊΐ, 

Βαγπηδηπὶ., ᾿ 6514. ΠῚ ογ 14, δά ΑΥ̓ πο}. «ἄν, Οοπέ, Τ,. ΤΥ. 

Ῥ- 147. 64. Τρ. Β. δά 111ἃὰ νοσρα: Ομέμβ ἡεογὴξ δοη 1-- 

ἐϊονιῖδ. 7 διλιι5., ΟἸδδ5 ΟρΡΕΤΩΘ, Οἰεῖτέδ φιιαοϑίτ5. οἷ ΜΟΊ ΟΠ, 

Οὐοπιποηΐαν, ἴῃ Τπδίπγαπά, ΕΠ ΟΟΥ [18 Ρ. 176. 

δ) Σ εἰδεχϑ) Παοο ψοῦρα, 4πᾶ8 1ῃ Ἰλισα 1. δά π1ο-- 

10 Οἤΐ588. οταπί, δχ τιίσοσφπο (ὐοάϊοα οἱ ΑἸάῴο πὰ ἐδχίθχα 

ΤΟΜΟΟΔΥΙ. 

διὸ 
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4) πράξεων καὶ τῶν συμβεθηκότων) ἘΠ. συμβεβηκότων οΧ 

αἰγόστιο Οοάϊος δὲ ΑἸάο ἴῃ ἰοχίπηχ ὙΘΟΟΡΙ. ῬΑ ΠΟΥ} 1 

καὶ ΔΙΓΟΠ] 650 ΔΑΪΘΟΙ οἱ αδίουϊδοιθα αϊο τῶν ἄοϊονι: οἱ 

δἷο ρίαμα οὐἿ  ϑοηΐοαϊία, ΠΊρα 5. ΒάΡεραῖ: πράξεων ἢ τῶν 

συμβεβηνιῶν τι, 

10) πλείοσι καὶ πολυτ.) Τιοοὰ5 Ηἰσ θ6ηῈ 56 παροῖ, Τία- 

ατ6 ἀϑιον βού. ἀπΐο καὶ ΘΧΡΙΠΙΧΊ. 

1}} καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα) Τ1τὰ οἵτπὶ Β ΟΙΒΚ1Ο Ἰοσοι τη. 

Αἰΐθα ΤΙρνὶ Ππαροθαιε: καὶ τὸ περὶ σῶμα. 

12) Οἵοις γ. τὸν ἐπὶ. μοιχείᾳ ἁλόντα ὃ νόμος ὑπάγει) ῬΥῸ 

νυ ]σαΐο ἐπτάγεε οἰ (ΟΥ̓ ΠΑΤΊΟ, ατἴ γα: δδέτζοϊέ, οἱ Ἡο15- 

Κιίο βουῖρϑ1 ὑπάγει, Δά ποβίγπιη ἰοοῖπι [δοϊπαπΐ Γπιοΐδη 

ἄς Μογίθ Ῥογθρυῖηῖ ᾧ, ὁ.: τοτ ἐν ᾿Αρμενίᾳ μοιχεύων ἁλοὺς, 

μάλα πολλὰς πληγὲς ἔλαβε; καὶ τέλος κατὰ τοῦ τέγους ἁλόμενος 

διέφυγε, ῥαφανίδι τὴν πυγὴν βεβυσμένος" οἷς, οἱ Ηόϑυο.: τοὺς 

μοιχοὺς ταῖς ῥιφανίσιν ἤλαυνον κατὰ τὰς ἕδρας, {Ππὶς 5 00 11-- 

οἷο ᾿πϑηρεῦ δ α1 ἀορηϊαι οπθια. δὲ ΟἸΠΟΡῚ8Β. ΟΔΠ141 Δ5Ρ0Γ- 

β'οποηι ΟΠ] απ. ΑὙἸΘΤοΡ απ. δα ΝΡ. ψ. 1τοτγο.: 

τί δ᾽ ἦν ῥηφανιδωϑῇ γε πεισθείς σοι,) τέφρᾳ τε τιλϑὴ 

Οὐποοῖμ σομῇ, (ὐοχπϊπουίαΐονοβ δαὶ (8181, Οάγι. ΧΥ, ν. 

᾿ Ὑγλο κος ἀν  νμ. 

ΑΚ’ ππὶ ἴο ταϊβονττη, πβϑ] τατι6 [αἰ ν, 

Οὐεπὶ αἰἰγδοῖῖ5. μού θτι5, Ῥαίεηΐθ ρμονία, 

Ῥονσπν τοι! γΑρ απ 06, Π]ῈΠΡΊ]ΘΒΑΠΘ. 

εἰ Κυβίον, δὰ δυιά, 5. ν. ῥαφανίς. ΑἸ185. πηοθο]ότστπμ ρο6- 

τᾶ σοι] θη γα ΒΘ ΘΠ οΥτ5. δὰ Δ ϊδη. Ὗ. 81, ΧΊΙ. 12. 

12) δούλην περανεῖ) Τία οοττοχὶϊ Β οἰβκίτιθ. Απΐίοα 16-- 

σοϊαίτν: δ, περαίνει. 

14) δέφειν) 51΄. βου ροπάτ:πΠ), ΠΟῚ, τῖξ εδὲ 1 στ] σαίῖ5, 

δεφεῖν, ῬΠΠΟΧεοΝΐ (0]1055.: ἡ“ αϑσέιγραξ, πιαπιίγαέ, δέφεε 

καὶ δέφετχι, ᾿Εστὶ δὲ ῥῆμα κοινόν. ΕΪΟΟ ψονῦρτιηῦ εἰΐϊαπι Ατ - 

δἴορμαμπι πϑασράιιη. ἘΠ ὃ δεφύμενος, γιααίπεγδαηα δε ραΐ- 

ἤο: νιάς Αὐρτιδῖη. Ὧἀ6 Οἴνιῖ. 1)61 ΧΙΝ, 20. 46 Ογηιοῖδ. 

Ἐοάοπι δ᾽ σηϊποαπι Νοβίοῦ. Ῥράα]10ὺ ἀπο τιϑυγραΐ: χειροκοπεῖν 



298 ΒΕΙΒΕΙΙ ΝΟΤΑΕ 

«τὸ αἰδοῖον, ΤΥῸ 411ὸ 4111: τρίβει» αἰδοῖον, οἱ ἀναφλᾷν. ιά. Ῥο]- 

1αο. μποπιαϑί. 1,.ὄ ΠΠ. ϑέριη. 76., Τιποῖαι, 46 Μοτγίθ Ῥοζεστγ. 

Φι τσ. Νόβοιο, δη πᾶπο ἐανρι πάϊποιη. 1ά θην, Τιοίδῃ. 18 

Αϑίπο, ἰοεισεριῦ, δὶ Ραϊασδίγαια ΠΡ 14 Ἰ ποβᾶπιη Δμ  Π]1π 510 

Ἰοκπποηίθι ἱπάποιξ: ἀλλ᾽ ἤδη τὸ μέγα τοῦτο, καὶ καλὸνγ τὸν 

ἄνϑοωταν οἷδᾳ ἔγωγε καὶ σφάττειν, ᾿καὶ δέφειν, καὶ κατακόπτειν, 

15) τῶν ἐκείνου τέκνων) διοὐϊαα νόσθμ τοροβαὶ ΟΣ 

Οοά. Β. (δέον ᾿τρτὶ μαθορθαμΐ: οἰκείων, 

18) περὶ δὲ τῆς παρανόμου συνουσίας οὕτω κρίνειν) ἴῃ ΠΙ- 

ΘΆ] 1 οὐϊοπο ἃ νευρὶ5: Οὕτω κρίνειν.) ἸΟν ΠῚ σαρπὶ 1π01- 

νἱτ, αἀποά ΣΟ ΒΙ αν : Περὶ τῆς παρανόμου συνουσίας. ἿΝΟ8 

βοαιιθν πἰστπηαπο Οὐάϊοομι εἰ ΑἸάμπμα, Ῥανγιοα]απι, δὲ 

ατιΐομι απίο τῆς ἐκ σα. ΒΒ. Ἰπδου τ πηπ85, πὲ τεβρομπάογοξ 

ΒΈΡΤα Ροδὶ σρῶτον ραγίϊοι]δο: μὲν. 

17) διὰ τὸ φϑείρεσϑαι --- ὄλεξρον.) Οοηΐ. 1. Ἐριδί. «ὦ 

Ἰ.. 17: τρίᾳπε Υοἰδέθῃ. 

18) ὋμῶοὋ μὲν γὰρ διὰ τὸ παιδικὸν ---- ἀλγεῖν, νοσήσει.) ἼΠοο- 

γι ΚΟ ΌΝ  ΜΘΟΕΘΗ; πε 

“Ατίκ᾽ ἐπύγιδόν τυ, τὸ δ᾽ ἌΛΛΓΕΕΣ' αἱ δὲ χίμαιραι 

Αἵδε κατεβληχῶντο, καὶ ὃ τράγος αὐτὰς ἐσρύπη. 

Αά πεῖ Ἰοοῖη νᾶ οι». 1. Λαάάοπά 5. πα ᾿Γ]ΠΙΘΟΟΥ 1. 

10) ἐῤῥωμένου τὴν γν.) Ῥτο ἐρωμένου δου 051 ἐῤῥωμένου, τιΐ 

αι [εἰ σο 5. ἂο Π οἰβκίι5. νοΐποτο, Αδίθυϑομμι ἀπίθ τὴν 

ἄοἴον!. 

20) οὐχ ὅτι γε τὸν ἑαυτοῦ υἱόν.) 51. ῬΓΔΟΟΙαγΤΟ οπηθῃ- 

αν ἢ οἰβίκτιβ το: σύχ ὅτι γέγονεν αὐτοῦ υἱὸς, απο νἱχ 

ΘΥΔΘΟΌ, 

41) εἷς διδασκάλου) Μ α]5ο Ἰοσοραῖαν: εἰς διδασκάλους, 

«πο τοοθηοΥ ρτι5. τιδιιραίπη. ΝΟ5. δα δἰμοαμ ΠΟΥ ΠΏ 8 ΠῚ 

ΒΟΡΙρβἰτητιθ: εἰς διδασκάλου, 5011. οἶκον. Οτορον. ἘΡΊβ0ΟΡ. 

ΟὐοΥϊηίῃ. περὶ τῶν Διαλέκτων δ. ΜΠ, Ρ. 19.: ᾿Αττικὸν καὶ τὴν 

ἐν πρύϑεσιν συντάσσειν μετὰ γενικῆς, οἷον ἐν ὥδου. καὶ σὴν εἰς, οἷον 

εἰς μυσταγωγοῦ. καὶ οἶμαι καὶ ἐνταῦϑα ἐλλειπεῖς εἶναι τὰς προϑέσεις, 
“ , -" ΄ ἝΝ Ὶ - "“ 

λείπει γὰρ τῷ τῦπῷ τοῦ ἄδον, καὶ τήν οἰκίαν τοῦ μυστῶγωγου. 



ΑὉ ΑἾ πὶ Ὁ 18. Τὸ ΘᾺΡι ἀἰχΧΎ, . 9ὴη9 

Δᾷ «τὰς νεῦθα οἵ, Οἷ50. Κοθη. ΤΠ οἰδκίτι5. ἀοατιθ. ΠΟ} 5 

οομδοηἑι. Λάάθ, «τιοὰ γαῖ ο, Δ ΠΡ τι5. δία 1}} αὐοίίο γὸ- 

Ῥοριίαν: εἰς ἀνδρὸς πορεύσεται, ΠΟΗ: δἰς ἄνδρα π.. ἴ)6 ἰνὰρ 

ΟἸΠΠ051 πιο ἰϑδ πὰ, δὶ νιάοίιν., οἵ, ϑημπιοιίαϊοτοβ αὐ 1μι-- 

οἴδπς ἄς ϑοιπηῖο ἀθίαᾳιιο, «ἱ 5.00]. δα 1114 νοῦρὰ; εἰς δὲς 

δάσκαλον πέμπω., 4 οτπα], 1 τιοίαπ. τ. ΤΠοΡ πολ. ας. ὅ2.: ἢ. 

827. εὐ. Ἡομ βίου. ἃ νογῆᾶ: ἀπετέον αὐτοῖς ἐς διδασκάλου. 

αὐ οδααπα. Γμιοίαμ. ἴῃ Απλου. ᾧ. 44, δα νεῦρα: εἰς μουσικοῦ.» 

τα Τ᾽ Ποείυαί, ιν. ΑΡο]ίοι. γαμ. Τὸ. 11. ος 27. εχίν. δα 

ψΕΥΡα: ἐς τοῦ βασιλέως. οἱ 1)ῖκον. «ἡ ᾿μπονγ ἃ. 111. ο, τοῦ. 

ϑορά 86115. απ δχομρίοσ ἀοάμ Τι. ΒῸ5. ἀθ ἘΠῚμ5. 1κ 

γ. οἶκος, 

22) διὰ τὸ τὴν) Αὐτουπιηι τὸ ΤΠΒΟΙ ΤΙ ῬΓΟΡίοΥ 506. 

1 ΠΉ11ν. : γίγνεσθαι. ' 

29) εἰς ἔχϑραν) 81᾽΄5 ῬΥγῸ εἰς χώραν Ἰοσεπάτπη, οἵ 8ῖ0 

Ἡ οἰ σ κατι8 141 νοϊαι. Βοσρομοϊς οπὶμ 1μἴτὰ οᾶρ. 566. 

ψΟΥΡΙ5: εἰς φιλίαν καταστήσεται. (Οοἰογ πὶ νουΡα, 4πάθ Ρτο- 

ΧΙΠΘ. βοαπτπίθγ, ῥγοΐογι ΥΥ̓ οἰδέοπ, «ὦ Μά}. Ν, 45. δά 

ψουθι: ἀποστραφῇς. 

24) ἐντὸς δ᾽ ἔτι τῶν) Μιιϊσαΐαην: δέ τε, τητιίαν! 1 δ᾽ 

ἔτι, Βόηθα νουθοστ 1 μοϑίμ αἵ. 

25) Ὅταν δ᾽ ὡραία γάμων) ὕτο δ᾽ ὥρᾳ 5ουϊρϑὶ δ᾽ ὡραία, 

Οοά. Β παροῖ δωρεὰ, ῬγΙῸ ατιο, τι 4αἰδαπιθ νιάοί, δ᾽ ὡραία 

ΘΟΥΡΙΟῚ ἐοβοῖ. 

20) οὕτως εἰς τὴν ϑυγατέφα ἀπουσιάσει.) ἘΠῚΠΟ 5118 51|η1-- 

511 δ1τι (85 1π νοῦ. ᾿Απουσιάσει : τ} ἰαηιθα Ῥγὸ ὃ δὲ εχ Νο- 

δῖγο. ΘΟΥΤΙ σο π} οϑί: οὕτως. (πὰ ποβίτο ἰοοο, οἷ. οἰΐαηι 

Ἔθαρ. Ἐπιοπάαί!, τὰ. δυῖάασα Ὗ᾽ ο]., {11.. Ὁ». ὅ7. οἱ 5. 

27) Πολλάκις δὲ οἱ πλ. το ἀπέϑανον ἐπὶ κληφρονόμοις ταῖς 

υγατράσι.) 810. ἱπιουρπαπροπάιϊηη. Μαΐδο: πολλάκις δὲ οἱ 

πλουτοῦντες, καὶ παρὰ προαίρεσιν ἔϑωκαν τὶ ταῖς θυγατράσι, τοῦ- 

τον ἰδόντες τὸν ὄνειρον καὶ οἱ νοσοῦντες ἀπέθανον. ᾿Επὶ κληθονύμοιρ 

ταῖς ϑυγατράσι. (ὐτπι πος ἰοοο οἵ. πὰ Τι. Ν. 8. ὅδ., οἐ 

Τλιοῖαη. 9141, Δονίπον, Ζοπορμαμίὶαο οἱ (απ ἀσμλιίαο. ρΡ. 
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255. εἴ 56. οὐ. Ἡδηβέου., 1ρίαπο ποῖ. δά νεῦρα: Ὑπι- 

σχνούμενος ἐπ᾿ ἐμοὶ τεθνήξεσθαι: τ᾽] ἰἴοοῖ5 ποβίε πος χπούὸ 

Ῥγοϊουίηῦ : τ ϑυγατράσι. “τοῦτον ἰδόντες τὸν ὄνειρον οἱ νοσοῦν- 

τες ἀπέθανον ἐπὶ κλ, τ. 3.γ ρΡανίΠουΐα καὶ ἀηἴο οἱ νοσοῦντες 46-- 

Ἰοῖα, (πὸ ἰδιηθη ΠῸΠ ΟΡΤ5, 060 Ἰπίουρι 545, τοὶ πο 

που ΙΧ ]ΉΊΠ8, 

(μι. ΔΧΙΣ, 

1) συμπλοκαὶ καὶ τὰ σχήματα) ῬΑΥ ΓΟΌΪΑΠπι καὶ οὐ Ἢ οἱ5- 

ΚΟ ἸΠ50Υ 81. 

2) ξῶσαν ἔτι περαίνοι) Ν' τι]σαίτιμ ἐπιπεραίνοι οτιπι Πὶ οἷ5- 

Κιο ἀϊνίδο ΒΟΥΙΡ81 δ τηπίαν! 1 ἔτι περαίνει. Ἰγ1οῖξ «- 

ἄσπ) ἔΙ σ οἢ.: ἐπιπείρει, μοιχεύεται, ἣ μοιχεύει. ΌΙ νἱάε εἰ 

ΑἸἹρεῦῖ, ϑεὰά ποβέγϑμῃ ᾿ἸδοίιοΠῸ ΠῚ} ὙΕΥΔΠῚ 6886 Οπίπο 60Π- 

5ΌΠΒΤΠΙ ΨΟΥΌΟΥ 1 ΔΠΒΌΙΟΙΘΟΗΤΙ ραίοθιῖ. 

9) ἐπὶ τούτῳ) 8516 δουῖρϑὶ γγὸ ἐπὶ τούτων, 

4) τεϑνήξεται ἰδὼν τὸν ὄνειρον. Τιροστήσεται γὰρ τῆς μητρὸς) 

ψοῦῦα; ἰδὼν τὸν ὄνειρον, (οὐ. Β ἀαἱ. Τοίπηι απΐο ἅτις 

Ἰοσῖ 5160 1000 ]Πσὸ ἂς ΘΕΥ Δ ΉΙΟ6. ψουίο;: ζροχῖν αὖθ εἶθ" 

Ζ αἰεν οὗον ἔγαπὲ ἰδέ: 80 τρίγω οὐ (ἄδρ 7 αἰθ7)) δέεγοι, 

σρο. ον ϑοΐτν πᾶηιζολ, αἰἴοδοσν “γαπεπν δίομέ; αἴρττν αἶϊε-- 

86 τοίγὰ αἰδάσπην οἷον Π7μωιέογ ϑοΐγι πτανοὶ “αν πιροίολολ 

ϑόγη, Νοο ἰδμιοη αἰ ββ: τ] Ὶπ ἸΘΟΙΟΥῚ., Π16 ΒΠΒΡΙΘΑΡῚ 510 

Ὁ Αὐἱειίογο βουϊρίθμι 6586: πα τεϑνήξεται, καὶ δ ἰδοὶν τὸν 

ὄνειρον προστήσεται τῆς μητρὸς οἷο. 

5) τὸ δὲ ταύτῃ πλησιάξειν τί ἂν εἴη ἄλλο ἣ τὸ μὴ σχον 

λὴν ἔχειν, ἄλλ᾽ -τοῦ ΟἾαθ «υῖ βίποογα Ἰθοῖο 51, πθῖο ἀπ- 

Μιΐαγτο ρῬοϊοβδί, Ὑουθα διυΐοπι: τὸ ---- πλησιάξειν, Οοά. Ὁ ἀε- 

{ἰπι. (Οὐπίγα ἔχειν, ἀπο 1ᾳ ΟΠηπΡι8. ΠΡΥῚ5 ἀδοϑί ἡ 650 

Ῥοβ ἴα ἰοχῖπι, πἴ βοιποοὲ ποὺ σουΡιη {πη αΐτ} ΟἿἹΠῚ 

σχολὴν. Ἑχολὴν ἔχειν δυΐοην οἱ 4118 ποϑίου Αὐ οΉ  ΔΟΥΤΙΒ 

Ἰοηχαϊαν, Απίθα 510 Ἰοροβαίτιν: τὴ δὲ ταύτῃ πλησιάξοντι ἂν 

εἰ ἡ ἄλλο, ἢ τὸ μὴ ἢ σχολὴν; ἀλλ᾽ οἷς. 



Ἄὸ ἈΠ ΣΒΟ. ΟΕ ΧΥΣ, ὅροι 

6) ᾿Αγαθϑὸν δὲ καὶ παντὶ δημαγωγῷ καὶ πολιτευτῇ οἱρ.) 

πο [δοϊαμὲ Ἡονοάοι. Υ]. 1ογ7.: τοῖσι δὲ βαρβάροισι κατηγέε- 

το Ἱππίης ὃ Πεισιστράτου ἐς τὸν Μαραθῶνα, τῆς παροιχομένης νυκτὸς 

ὄψιν ἰδὼν ἐν τῷ ὕπνῳ τοιήνδε: Εδόκεε ὃ Ἱππίης τῇ μητρὶ τῇ ἑωύ- 

τοῦ συνευνηϑῆναι: συνεβάλετο ὧν ἐκ τοῦ ὀνείρου κατελθὼν ἐς τὰς 

᾿λϑήνας, καὶ ἀνασωσάμενος τὴν ἀρχήν, τελευτήσειν ἐν τῇ εωὐτοῦ 

γηραιός. εἷς., 1}10 (458. 1..ὄ Χ1.1. Τ΄ 1. ρΡ. 274. εἀϊι. ΒΕ εἱ- 
Ὠϊαιῖ : τ τοῦτο δὲ ἐποίησεν, ἀμειβόμενος σφῶς τῆς τοῦ ὀνείρον 

ὄψεως, δι᾿ ἧς ἐνταῦϑα, ὅτε ἐταμίευσε, συγγεγονέναι τῇ μητρὶ ἔδοξε: 

καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐλπίϑα τῆς μοναρχίας, ὥςπερ εἶπον͵ ἔλαβε, 

οἱ ϑιιοίοη. 19. 1μ]. (ὑδ05. ο. 8.: Ζέαπε σΟμ  ιεδιρην ΘΔ: 

δΟΙΠ1Ὸ ρχγοχίηπαθ ποοέξδ (παν τ έδιε5 ἐγαξ 967 φιεοέοιε πιά-- 

ἐρὲ δίμργιέην ἐρειέϊ558) σοιἐοοέογο5 αἰ ἀπιρέϊδοίηναην 8,671 

δινοϊέαεγετέ, αγθεέγίην ογὗϊθ ἐεγγαγιωπ ρογίοποαϊ ἐπίογ-: 

ῥγείαπέθδ: σιεατιίο πιαέθγ', φιαην διεὀίθοίαπι δἐδὲ νἱαϊεϑοί, 

γιον αἰΐα οϑϑεξέ ψφιέάπν ἔεγγα, φιαθ οἠιπέμην ραγοπδ ἤαῦθε-- 

γοίμγ. Οὐ βοπαι οοπΐ, 10. σι δι: Ῥιβιβίγαϊτιβ ο, ΧΊΧ, 

χπ ΟἸύπον. Ὑπ65. Ἀπ, Ὅτ. ΝΟ]. Κ  Ῥ. τάπ5 “δ β. 

7) Καὶ ὃ ἐχϑρὸς) Ανιτοαππμι ὃ (οα. Β ἀεάϊ. ΨΪϊσο 

ῬΓΟ 60 Ἰοροβαίατ: εἶ, 

8) καὶ γὰρ φιλότης καλ.) ἘΠΟΒΥΘΉ 5: φιλότης, φιλία γ ἢ 

συνουσία. ΛΑὰ ἀποιι Ἰοοιμλ νὰ. ΑἸΡογι. ἘΠῚ [Ἰομιον. Πα, 

1. υ5-: 

ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα μίτγεαι ἐν φιλότητι. 

9) οἰκείαν) 510 Ἰοσοπάπτη, ποη, τιὶ δὲ 1π ἰοχίι στ]-- 

βαῖΐο, οἰκίαν, Μοχ οὐ Πδιβκίο βουῖρϑὶ: ὅταν γε, ῬΓῸ ὅταν 

δὲ. Ῥορβίιϊαι 14 βδϑηϊομία, 

10) Καὶ εἴτις πενύμενος καὶ ἐν ἐνδεία ὧν τῶν ἐπιτηδείων) 

810 οἵἱπὶ ΠοΙδκῖο ἰορο. ΤΑΡΥΙ Παροραμξ; καὶ εἴτις πενομένων 

καὶ ἐν ἐνδείᾳ Ὀντῶν ἐπιτηδ, 

11) οὐχὶ τοὺς νοσοῦντας) ΑΥ̓ἸΟΆ]τΙ τοὺς αἄϊοοὶ, «αϊα 

ΠΟΟΟΒϑαγ 5 τπἼπὶ νἱἀεβραίΐῃγ. 

12) τῆς τε γὰρ νεκρᾶς ---’ὑἰῷ τὴν γῆν; καὶ οὐδὲ ---Ἰ 510 

Ἰορο αἴψφυθ τπἰεσριπσο. Ῥαγίϊοι]απι τε ροβὶ τῆς ἐσ Οοά. Β 



ὅ02 ἘΠΙΕΙ ΝΟΙΑᾺ 

ἀπ υ1, Ὁ ΤΟΒΡΟΠοαΐ ΒΘΟΠΟΠΕΙ καὶ αηΐθ τὸ πλεῖστον. Ῥοτ- 

τὸ Ῥαυτου! αι καὶ απο τὴν γῆν ΡΠ 5[Ὸ}} ἀν} 6 οὐδὲ εἴ α5ἰο- 

τἰβοῖπη Ροϑῖ πος ἄοἰον!. 

τ) τί ἂν ἄλλο σημαίνοι Ὁ Ῥτο τηάιοαῖῖνο σημαίνει σοΥ-- 

γοχίμδ: σημαίνοι 1 Ομρίαῖῖνο. 510 6Π1ΠΔ ϑιρνα ἐδάθμ 

οἰνποίασα τορορεζασ: τί ἂν εἴη ἄλλο ὃ ; 

14) τῷ γῆν πρίκσϑ αι) ΑὙἸΤΙΟΠ] τίη τὴν αἰΐὸ γῆν 616 Υ], 

αἴ ἀπο ρἐτι]. 

15) μύνῳ κακόν; ὡς --ο καταβαλεῖ) Αϑιδυιβοῖμ ΡΌ5Ε μόνῳ 

(ἰο] ον ηιι5. ἃ ῬΤῸ ὉῸ κακὸν 1Π5ΟΥΠΠ 1118. ὈΤΟΡΊΟΥ βεπῖθη- 

δια. Ῥάι}10 Ῥοβί καταβάλλει γητιίαν τ τ5. 1 {πέπν, κατῶ- 

βαλεῖ, ἀπ] καρπίσει Βοαιηγ. (Οὐδἰονιαι αὐ νοῦθα ; καταβα- 

λεὶ τὰ σπέρματα, οομ. Τὴ ρΙδὶ. δα ον. ΧἼΙῖ, 1. 

16) οἰκείαν) 51 ΓΟ οἰκίαν ΒΟΥΓ ΡΒ 15, οἱ 510. “ποῦ 6 

ῬΔ6Π]Π1Ὸ Ροϑβί: εἰς τὴν οἰκείαν, ΤΙῸ ε. τ, οἰκίαν. 

17) ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ} Ῥυαοροβι(᾿οποπὶ ἐπὶ ἐσ σά. Β δά- 

ἀρεῖ. Ἐοοροπάοι οηΐηι ἀπὶεοοἀοπΈ θη. νου δ: ἐπὶ τῷ σώ- 

ματι. Απίοα Ἰδσοβαίαν: ἀλλὰ τῇ --. 

18) τὸν διέποντα) ΒΦΙ5Κ. σομ οῖ᾽ ἄροδδθ: τὸν βίον αὐὖς- 

σοῦ. ΟὐΥμαλῖπ5 οομπίρα ϑαραιάϊ : τὰ πράγματα αὐτοῦ; νοῖ- 

ὯΠ ομΐπις χε εἰδδροηϑαπμέοηι. 810 οἴἴδηιν ᾿πἴρὰ ἰ,. 11]. ς. 

54. οχίυ. Ἐχσο δ1}1] δάο. 

19) ἐφιππαξομένην) ἘΠις Λυιδίο θ! 5. ἘΠ5ὲ. ἅπ. ἴ,. ΥἹ. 

ο. 18.: Αἱ μὲν οὖν ἵπποι αἱ ϑήλειαι ἱππομανοῦσιν. ὍΟϑεν καὶ ἐπὶ 

τῇ βλασφημίᾳ τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐπιφέρουσιν ἀπὸ μόνου τῶν ξώων ἐπὶ 

τῶν ἀκυλάστων περὶ τὸ ἀφροδισιάζισϑαι, (Λποοία οομΐ. δα: πγὰ8. 

Ῥημπίαη. Ἑχεχοῖέ, γν 471. δίοκ ρμοϑὲ νεκρῶν ἄνωθεν 1ῃ ἰσχ-- 

ἴιν Ῥόϑιι: ἐπικειμένη, τὶ Τοϑροπάοες Ρῥχτασοεάεμα: ἄνωϑεν ἐπι- 

κειμένην. 

20) ἀπράγμονι) Ῥλἀτίπτυλ ἀπαράγμονε πτπαίανε 1π ἀπράγμονι, 

εἴ πὸχ ΡΓῸ ἥττον τὰ Πεῖσκὶο ΒΟΓΙΡΒῚ ἥττονας. 

41) διῶ τὸ καὶ Αὐιοείτπι τὸ ἸΠΒΟῦ ΡΥΟΡίοι 566. 

1 Πηλἰ1ν.. ἀφαιρεῖν, ργὸ (τὸ νὰ, 8 ἀαΐ: ἀφαιρεῖσθαι. 



ἌΝ ἈΠΕ ΒΚ ΧΙΧ.: οὗ 

22) χρῶνται) Ἰ ΟἸΒΚΊΠ5. Ἰορὶε : χρῆται, ραν τη ΟἿ ποῖ 

ἰγιηι: τὰ γένη, Ραγ Ϊπι, α111ἃ 5 ΑΓ 11. ΒΟ {π| ΠΟΤ 5. 8111- 

ΘΌΪΑΥΘ: μεταβάλλε. 80 βδορ βίο 11 ῬΥΙΟΥῚ ΠΟ ΤῸ 

ψΟΥΡυ Ρἱπραΐϊο, 1 ΡΟΒΊΘΡΙΟΥῚ 51ΠπριαγῸ Οὐ δοοὶ τιϑι ρα. 

ὕσ Αὐ βίοι]. ΔΙοΙρ ιν 8. Τὰν 11. ο. ὅ.: ἔτι δὲ τῶν σωμάτων 

καὶ οἱ πλείω λέγοντες εἶναι στοιχεῖα, καὶ οἱ ἕν, ἐξ ὧν σύγκεινται, 

καὶ ἐξ ὧν συνέστηκεν, ἀρχες λέγουσιν εἶναι, οἱ Γ,.. ΤΧ. ς. 6.: 

“Ομοίως δὲ καὶ περὶ τοῦ ἑνὸς καὶ τῶν πολλῶν ἀπορήσειεν ἄν τις. 

εἰ γὰρ τὰ πολλὰ τῷ ἑνὶ ἁπλῶς ἀντίκεινται, συμβαίνει ἔνια ἀδύνατα. 

τὰ ἀ1τὰ χε}. ΦΧ ΘΙ ]α, Οὐ 8}. ἘΠ 1π ῬΓΙΟΥῚ π161|- 

Ῥγὸ ψενῦδιιν δἰ ποτιϊαγο, 11 ΡΟΒΙΌΡΙΟΥΙ ἀπίθιμ, οἱ] πραϊο: πῇ 

Ἰάδθι Ατὶοίοίο!. ΜΟΐΆρΗγ8. 10. 111. ὁ. 2.: ---ς ἐξ οὗ τὰ ἄλλα 

ἥρτητάι, καὶ δι᾿ ὃ λέγονται. Ἐτριπϑάθιο, αὐ ΘΟ ΠΘΓῚ5. Ὁ]. ἃ 

Ἔχομῖρὶα οὐαὶ ἀριιὰ Ν᾽ δίνσ μη το ρον τ π αν}. 

25) ὄνος, βοῦς, αἴξ) ὙοΑΡΌ]τ βοῦς ἐχ Οοά. Α εἴ 

ΑἸάο τὼ ἰεχίπιμι τονοοαν. 1 ἘΠ1ρ, οὐ. ΟὨ β5.1 οΥδῖ. 

24) -- καὶ γαλαὶ) Οὐ, ᾿ς ΒΡΥΟΠρΡΟΙ Οὐδδολδίολίο αἷδν 

“Ἀγξπεγἐιπεῖ ΤΙ. Τ. Ὁ. τοῦ. 

25) ἡμάρτανεν) ΤῬοδί ποὺ ρυδοθβιἑοθ1 ἔν οτπ ἢ Ο18-- 

Κιὸ ἄἀοΐενι. 

20) κοινωνεῖν) 510 ῬΥῸ κοινωνήσειν Ἰοσοηάπηι; 510 611} 

εἰ τὰ: τος μὴ δύνασθαι στομάτων ἔτι κοινωνεῖν. 

27) Καὶ ἡ δούλῳ συνοικοῦσα) Ῥτο νυϊσαΐα εἰ σογγοχ- 

ἅπ|Ὶ|5: ἣν 

28) συμβήσεται τοῦ ἀνδοὺς) ΠΙῸΑ τὸ απὸ ἀνδρὸς οὐ 

ΤΠ ΟΙ5Κιο οἱ ὙΥΕἰδίθηιο δὰ. Τριβὲ. δᾶ σου. ΧἼΠ 90. 

ἩΜΠΠΑΥῚ ἴῃ τοῦ. ΛΔὰ ποβίσιμ ργδοΐοτοα ᾿οοίπη ΡΟ Δ πομ ἢ 

1056. Ατ ΘΙ] ΟΥ̓ Ὶ5 ΒπρΡα ὁ. 45.: ἀναγκαῖον (τὸ αἰδοῖον) κατ 
» 

λεΐται,, ΤᾺ ΈΎΉΠ.: Σάϑει, τὰ ἀνδρεῖα ἀναγκαῖα. οἱ “ιάαδι ᾿Αναγ- 

ω το ὕ αλεῖτα Σ ἰδοῖοι Ὁ ΛΤρροΡς 7} 1 1 αἰ ἱ Ἰ- ἐχιονγ οὕτω καλεῖται τὸ αἰδοῖον. διο Λ'ροδοδαγχα 1,αἴ1πι αἱ 

οππί. Ψιάο 1)6 14 Οογᾷὰ Αἄνογβαγια 58εγ. ὃ. τόδ. ᾧ. 22. 

εἰ 1)65. ΤἸΠοχα]ᾶᾷ. δα ΑΥ̓ μον». ΤΥ. ΒΟ: 
Ὰ ) ᾿" Ν - ““͵7ὔ "» Ν 54. 

20) οὐ γαῷ ἔτι τοῦτο οἱίν τέ ἐστι φιλησαι) ῬΊΟ τὸ τοιοῦ- 

τὸν οχ (νά, Β βουῖρβὶ ἔτι τοῦτο, Ἡοο εμϊπὶ {5301}. βρέφος) 



ὅρᾷ ἈΡΙΕΕΙΠ ΝΟΤ ΑΙ ἢ 

ποπάπηι Πάηο ἐπ ρ πιάτο πὴ ΘΟ Πλμτογ 6 Ῥοΐεβί, ηπἰα ὈΡ6- 

χὰ εδ. 26 ψορο δαίθηι, ἡποά δπίθοεαι: ἀῤῥντοποιεῖν, 

τάς 1. Ὁ. ΝΝΌΟΙΗΙ. ποῖ. τὰ 5. ΓΠΘΟΡ ΜΗ]. δὰ ἈΑαπίοϊγο. 1. 

1 Ὁ Θ,ΙΣ -ηης 

50) ἀγνῶτος) Οοά. Β: ἀγνώστου. Ἔσο 11] χητιΐαν]. 

᾿αγνωὼς οπἷπι ΤῸ ἄγνωστος ΞΕΘΡ 55.116 πδασραϊμ. 8:16. 1Π 

ποβίσο οαριΐο Ῥδθ]ο Ροβί: ἀγνῶτα, 

21) ἀγνῶτα) Απΐο μὸς Ῥυδοροβιοπεπι εἰς 4ο]εν!, πὲ 

σονρα: εἰ δὲ ἀγνῶτα, Τεϑρομπάθαμε 118, 480 Ῥγαοοοάιμξ: εἰ 

μὲν γνώφιμον --το, 

ον»: ΤΥ ΧΧ. 

1) λιμὸν)  άπιοπι. 51. Ἰεσομπάιπη. Απίοδ: λοιμὸν, μγ611-- 

ἄο86. ἰἰαπὶ ἱπῖτα ῬΥῸ καὶ λοιμὸν νόσον οὐ ΒΕΙ5ΚΙῸ 

ΒΟΣΙΡΒΙ: κ᾿ λιμεῶν Ἢ ἃς 

2) ὄψεται τούτους καὶ καταφιλήσει.) εΥΡα: τούτους καὶ, 

αὐΐοα ἱπνόῦβα οὐδηΐ : καὶ τούτου. ΝΟΒίΓΑΠΣ ΟΡ ΡΙ ΠΥ. 

για Ο(οα. Β, 41 ἰάπιθα πιιπο Ἰοοῖμι 1ἴὰ παροῖ: ὄψεται 

πούτους, καὶ τούτους φιλήσει, 

2) τῷ μὲν γὼρ οἱ ὄντες παῖδες φϑαρήσονται, τῷ δὲ οὐκ 

ἔσονται.) Ὑ ΕΥ̓́Τπα παπὸ Ἰεοϊομο (οα. Β ἀεάπ. ἴῃ ἸΙΡχῚ5 

εγαῖ: οἱ μὲν γὰρ ὄντες π. 49.) οἱ δὲ οὐκ ἔι 

4) τὸ δὲ στόμα τάφῳ; ὅσα --- φυλάττει.) ἩἹἩΤ7ις [4ο]ὲ 

Ῥαν ΠῚ ορϑίο]. δὰ ΤΠ ομῖδη. {}1, τ6.: τάφος ἀνεῳγμένος ὃ λάρυγξ 

αὐτῶν. 

5) τοῖς δὲ λοιποῖς) ΤΙασο νοῦθα τοβροπάθμί δαργα γον- 

815: πένητι μὲν καὶ δούλῳ καὶ καταχρέω, 

6) ἀποδῶνται) 515 ῬΤΡῸ ἀποδόσθαι οὐ Β ΘΙΒΚΙῸ 5ΟΥῚ081. 

Ἐορομάος δηΐπι σοῦΡὸ ἔλθωσι. 

7) -- ἐπιχειρήσεων τυχεῖν) ῬΎΟ ἐπιχειρήσεων Π αΕἾ51Κ. 50. ῚΡὶ 

ψΌ11: ἐπιχείρων, φποά τα1Π1 αἰ ἀσπι πο. ΠΘΟΘββαυῖτπιι ψ]46- 

ἴηῃγσ. Νίαπι Ἰδοίϊο ναϊσαῖα τη 6} } 5. αἴσιιο οἰ θρδηίατι5. Γοϑροη- 

ἀεὶ νορο, αποὰ Ῥυδοοραιί: ἐπιχειρήσαντας. 

8) καὶ 



ἈῸ ἈΠΕ Ὶ: υΒυ  ΟἈΙΡΟ ΣΧ, Τ Χ ΤΥ ΧΊ, ὁδὰδ 

8) καὶ ἐμπόφοις) Ῥαν Του θην καὶ ἀθ ππθὸ αἄίδοὶ, αἰιοά 

ἃπίθ οοίοσα Ὑοοδθια ἢ. 1. θὰ Ἰορηίτν, ΠΟ ῬΡά]10 ἀμΐθ᾽ ῬΤῸ 

" ἐκιμιγήναι Ἀ ΟἾΒΚ. σναϊῖ : μιγῆναι, Ἐσργίάθθα: ἔτι μιγῆναι, 

9) τοῖς δὲ διὰ τὸ) ῬΥΔοροβιἰοπθιὰ διὰ οὐ ΕΒ οἰβκῖο 

Δηδοσι, αἰ ΠΟσΘβϑαυ Ἰα1. Ν 

10) μιγῆναι καὶ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ) Μιγπναᾶι ΡγΤΌΡυΙα ἀἸοὶ- 

ἴὰσ ἀθ. Υἶσὸ οἴ πλ.} 1 8 ΘΟΙ στ Οδοθπίθ, πο δ᾽ 1 Ἡ]1ΕΥΟ, 

ἅτπιαθ ΟΠ ὙΠῸ Ὑοὰὶ Βεροῖ. ΒΟ. Μίαρίοῖ. : Μίγνυται ὃ 

ἀνὴρ τῇ γυναικὶ, οὐχ, ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. απο αἰ σεη τη ἰὰ-- 

ΘῈ ΟΣ 6556 ΡοΥροία) ΔΡΘΙ ΘΟ εϑὲ βίου Ἰοοιι5,. 4110 

γ Υθαμι μιγῆναι Θἰϊαπὶ ὧδ Ω ΙΟΣ 6. τιδυσραΐαγ. 564 'πὸπ 

χιοάο, ἀριιὰ Νιοβίγηι ποῖ ορβουναία 111 αἰ σ οί 8, 

808 οἰΐαιη ἀρτια, αἰΐοβ πε} ῖοβ. ὁ ἔοιμον. Οά. 1. γὅ.: 

Φόρκυνος θυγάτηρ -το Ποσειδάωνι μιγεῖσα. 

Θιυούοιμι οἱ. Τ,. ΧΙ ὑονθ. 20γ., ἰοδιοά. ΤΠθοσ. τ᾿. δΆ., 

Ἡδοχοάοί. 1. 199., Αὐϊδίορμαι. Ἤδη. στο χα1τ2. οἷ αἱ. Ὁ 6- 

ἰογτι ῬΙῸ μιγῆναι Οοά. Β ἀδί: μέγνυσϑαι, 

11) μετεβάλλοντο) 1ΐἰὰ εἐχὶρεὶ Οοα. Β. Απίοα οχαΐ: 

μετέβαλλον, τΐπτι5 Ὀ6ΠΟ. 

12) Καὶ τοὺς ἐκ τῆς γῆς ἑαυτῶν ἀπαωλλακτιῶντας κατέχει.) 

Ἤϊμπα ἀταλλακτιῶντας εχ σα. Β ἴῃ οοπίεχίπ ρόϑιῖ, ΡΥῸ 

γι]σαίο: ἀπαλλακτικῶς ἔχοντας. [ἄρ Οὐὐοχ ρΡχὸ ἑαυτῶν }ὰ-- 

.Βοὲ: τῆς αὐτῆς. 

15) μιγῆναι!) προ: μεμίχϑαι. ἔσο 5πὴὶ Οοάϊοο Β 

Βα 188. 

14) τὸ κα ἕκαστον) δῖ. Οοα. Β Ἰοσὶῖ. 1ῃ οεΐοσιδ: 

τούτων ἕκαστον, αἴτιοι ταΐπτι5 Ρἱασοῦ. 

ΟΡ. ΤΙΧΧΧΙ. 

1) Πάσης γὰρ ἀπαλλάττει Φροντίδος καὶ δέους παντὸς ὃ ὕπνος) 

ΠΗοπιεγ. Πιαᾷ. ἈΠΕ, θο.: ᾿ 

. Εὖτε τὸν ὕπνος ἔμσοπτε, λύων μελεδήματα ϑυμοῦ. 

ας. οἱ. Ιοδη.- Δροοαῖνῃ5. ΧΊΥ. τό. πδίψαα Οομημπηομϊδίο ῦε5. 
Υ̓ 



ὅοθ ΙΡΑΤΙΙΝΟἜΈΛΔΕ 

2) Ἐν ἱερῷ δὲ καϑεύδειν δοκεῖν νοσοῦντι μὲν ὑγίειαν) Λοστο- 

ἔδυ 65 ἴῃ ἰθπηρῖο ἀ Θβοι} α}}}} ΤΟ ΡαΤο βοίεθαπξ, τ 1 ΒΟΠ11:- 

ἀπ Ρτι5 τη θάϊοϊπα ᾿πάτοαία, Ὑψιίο ΕτιδοΡ. ἀθὸ Ὑπὸ Οομϑι. Τὰς 

1. }. 810: 1θ᾽αυία ν᾽ 4169.. ῬΙαπέ. που]. Ὰ ον 11, ὅς. Ὑ.7) Ῥε- 

ἰχομῖὶ 8αῖγυ. ὁ. 17., ποίου. Ὗ 68ρ88: ο. 7.; ΠΙονο αῃν ΓΝ. 8. 
. 

εἰ ΤΠοχαδῖα, ἀθ ϑομᾶν. ο. 4; Οοἰονταν Ρνὸ ὑγείαν ΒΟΥ 10)51: 

5). ---τ ἐν ὁδῷ καθεύδειν) πιο Ῥγορογῖ. Ὡ. ΤΥ]. ἘΠ]. 7. ν.: ὅ. 

εἰά: Ονπέλέα παηνΐτθ ἥνεὸ τέδα 680 τηιοιεηεθονο ΚΖ έογο, «Ἐ7α7» 

στον οἰ οαίγορλαθ πέρ 6} διωπαία τίαο. Οοπῖ. 1. Μίδαν. 46 

Ἐππότνα ς. 12. οἵ Ὁ. Τ΄. Ἐπ εν τιον κ 68 1. Β. ανρζΖον 1915- 

βογίαϊίο 96. Ασεὶβ Μέδάϊοαο ρὸν Αεσγοϊογιιαι ἀρτια Ν' Θἔοτ 65 

ἴῃ ψἰδ5 ΡΈΡ] 1οα5 εἰ Το ρα ΟΧΡΟΒΙΠΙΟΠΘΙΣ ἹποΓοπ θη 15. ἰη-- 

Ῥβίας 1759. (πὰ Αοκουμιδμη1 Ο)ιι801}15).. 146 θέϊαπι Οαγο- 

Τι Ῥαίδμι (ὐομηπιθηϊαν, ἴῃ ἴγο5. Πιβουρομο5 τϑοοῦβ συ - 

Ὧδ ΠΌΡΟΣ αἰϊαΐαβ εἴς. ρ. τοΐξο. 

Οὰρ. ΤΙΧΧΧΗ͂. 

1) ἴεῤῥωσο! δὲ καὶ ὑγίαινε!) ἘΠῚῸ Το 55. Τῦο. ΟΧΤΧ, 

Ἡδάτιαμ. ". ΠΠ. ν». α10600. οὐ. ἘΠ οιαΥ: ἀβέλει καὶ Κορνήλιος 
ς ΝῚ ᾿- - , ΄, ε , . ΄, ε 

Φρόντων, ὃ τὰ πρῶτα τῶν πότε Ῥωμαίων ἐν δίκαις φερόμενος, εσπές 
΄ Σ Ἁ ἢ ΞΟ , ἢ ι 

ρᾶς ποτὲ βαϑείας ἀτὸ δείπνου οἴκαδε ἐπανιὼν, καὶ μαϑῶν παρᾶ τι-. 

νος, ᾧ συνηγορήσειν ὑπέσχετο, δικάξειν αὐτὸν, ἔν τε τῇ στολῇ τῇ 

δειπνίτιδι, ὥςπερ εἶχεν, ἐς τὸ δικαστήριον αὐτοῦ ἐφῆλθε, καὶ ἠσπά- 

σατο, οὔτι γε τῷ ἑωῚθινῷ προξρήματι, τῷ Χαῖρε, ἀλλὰ τῷ ἕσπερι- 

γῷ, τῷ γίαχινε, χρησάμενος. [ὃ αρπά εαπᾷ. 1910. Ρ. θ9ὅ. 

Νεῖο δὰ υιοίτοι ἀρβοιηίοθηι: Ἔῤῥωσα μοι καὶ ὑγίαινε! πε 

ποβίσο Ιοοο οομΐ, ρῥυδοίον. Βοηδν. α 19τοη. 1. ας. δἰ δηλ 

(ἰἀϑοπθοι. εὐ ϑιπείοη. 5. 5. ΟΑ10. ο. 4. δὲ 1114 νοῦρᾶς 

(οὐοίϊιπαξ οϑέμεθ. χϑεϊγιίέ: μὲ ἐδορέξ δογεέψιιθ ὧξδ αἴθ 37.6-- 

“μεηί65. ἀείξδϑεπέ, «(ὸ τὴ θ δαίρεσα, τέϑρονῦὲ ψαζεγθι δὲδὲ 

δέησις αἰοογομί. εὖ Οὐνηποηξαίονοβ. δ Ὑρρ]. Αοπ. ΧΙ. 

47. 1θῖψαο ϑοσυίαηι; δὰ Αἰιϑοι. Ῥαγθηία.: “ει. Μ Ατ- 



ἌΠ) ΝΒ ΘΕ ΜΗ ΦΑΡΟῪ ΤΠ. δα 

Ῥον. ἀντιμοι 8. 111. δὰ 111 νουρα: λοο ναΐζθ! γϑίαηι 
Ἢ : ; . ΒΕ ΝΝ “-. - 

δογἐέτ8 αὐ οέθ δείοηι. οἵ αὐ 1 αιοιαπι. ὑπὲρ τοῦ ἐν τῇ προξ- 

αγορεύσει πταίσματος. (ὑτιῖιι5. 110 611}1 ἀὐϑυιπχθμΐισι 10] ΠΡΌ ΤῸ 

ποεῖ οχ ποίϊο Ἰοοο. 

τὸ ΦΘ. ὁ- τχχπυυεοσεχναπσσκοσω.».....-.. Ὁ - 

Ἂ Ὦ).. 17.188... Π -Ῥγοόρθοι. 

1) Ἐν μὲν τῇ πρώτῃ βίβλῳ) Ῥαγιϊοι]αη μὲν ἐχ Οοά, Β. 

ἴῃ ἰεχίπ πὶ τοοορῖ, τᾷ πᾶθο σευθὰ πηε11τ|8 γοθροπάσαπξ Ἰηἴτα 

ψοῦρὶο: Ἐν δὲ ταύτῃ τῇ βίβλῳ. Ἰάομῃ ΟΟά. Β. ργὸ πρώτῃ Πα- 

Ρβεΐ: σρὸ ταύτης. 

2) περὶ ἄνθρωπον) 510 οπ ἢ εἰβκῖο Ἰοϑοπάπῃη: ποι, αἴ 

ἴῃ ΠΠΡΥῖ5, 5π. ἀνθρώπων, 

5) τῇ τ΄. πρ. ἀκολουθίᾳ) 816 ΒοΙοκΚιι5. νοϊπξ, οἱ βἰο 

ἀποάιθ οΥαὶϊο ροϑβέμ]αι. Ὑ]σο: τὴν τι πρ. ἀκολουθίαν. 

4) ἐφ᾽ ᾧ καὶ μόνῳ μ.) Ψοο. μόνῳ οχΧ Οὐ. Β 1πδοχ]. ᾿ 

5) ἀπαγγελίαν) Τὰ οὶ Β ΘΙΒΚΙΟ σογτοχῖ; ἀππιη ἀπ- 

ἴξδα Ἰοσογθίαν: ἐπαγγελίαν. ᾿Απαγγελίαν ἀτιίδηχ 11. 1]. βἰσηὶῃ- 

οαἵἱ εππποϊαίίοιιογιν, «ἀμδώγιοί. 

Οὐρι 1. 

1) ἕξουσι σχολήν) Υ υ]σαίαιη ἸΘοίΟποπι: χολήν, χηπιίανὶ 

111 σχολήν») τιξ εἰ (ὐογπαγῖτ5 τάδ: ρμαραζζοπεπι. 

(πρ.. ἘΣ 

1) προϊέναι δὲ εὐμαρῶς ---- ἐναποκλείεσϑαι ἀγαθόν.) Ῥτο- 

Ζεντὶ ἤπιπο. Ἰοοτιη λείαν. ον. αὐ Αὐμποῦ. αν. Οεμΐ. 

Τι ΜΠ. ναι. εα. Τιιρά, Ῥ.., δ 1114 νευβα: “έψωο. μὲ 

ὥσθ ἀὸ γεϊοϊέοεγ οφάαπέ, ἐζέογιεην ργον ϑέομπε οπγαγὶ. ταδὶ 

1αο ἀδ, το ρΙαγα Ἰοσογο 11οοἴ. Οομξ, δαὶ ὨΟνΥ]]. δὰ 

Ομαγιΐ, ρ,. χ24. Ἁ 

Ὁ] 
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2) προϊέναι, ἣ τὰς ἐξόδου) Ῥδυ ου]αγ καὶ οχ Οοά. Β 

ΔΗ 5ΘΥ ΤΙ. 

19) Ἐχϑοοὺς δὲ προαγορεύειν καὶ καταφιλεῖν ὃ, τι ἔχϑρας 

λύσιν ποιεῖ) Ῥύο φιλεῖν" ΟΠ Οοά. 9 ΒΟΥ 1081: καταφιλεῖν. Αά 

Ἤτιπο ποβίγ Ιοοτα. ἰδοϊαπὶ ΓΤ. Ῥοίν, αν θημα8. 6.1]. 

οὔ.: Οϑομία διπέ γοοοποῖίζιἥας{ἑογς ἱπαάζοία. εἰ Ῥοίγοη. 88-- 

ἦγ. ο. 106.: θέ, 16 χοοιία ἐπ απίηιῖς οἔξαην }οδβὲ ζπεδέτε-- 

χαχιίμεγν ἔχ τ ηιαηεγοί, ρεαεξεγέία αὐοίογέ οδοιῖα ρίαοσοί. 

146 οἰΐαην ΟΥ̓ εἰβίοη. δὰ δἰ ριδῖ0]. αᾶ' ἘρΠο58. 11. 15. δὰ 

γουρα: λύσας τὴν ἔχϑραν. 

4) χρῆσθαι) 851. Ἰοϑομάτιη. Ὑιι]δο: κεχρῆσθαι, 

ἀρ. 111. 

1) --- καὶ τρίβακα ἱμάτια.) δ8ιιπι51: Ἰΐπς (Ἰοΐαμθ. δἐ λᾶαν 

ἘΚαβίογο) στιὰ ϑῖᾶα5. Ηπο ργδοίοσεα ΤΓἀοὰπιπ! οἰϊάηι 50 Πο- 

1151. Αὐἱδίορμαμ. δά ῬΙΐ, ν. 7γ14.: Διῶ τοῦ τριβωνίου) ἸΝῦν 

ποὺ παλαιοῦ καὶ τετριμμένου ἱματίου" τὸ γὰρ τρίβακον ἱμάτιον οὕτω 

καλοῦσιν ᾿Λττικοί, οἱ 5οΠο]αϑί, ΓΓΠοοον. «αὶ Τάγν]]. ΜΠ. ν. 

17.: Γέρων. ἡ μεταφορὰ ἀπὲ τῶν ἡλικιῶν. γέρων πέπλος, τριβακὸν 

(5ϊο δμῖμι σα ΤΟυρίο Ἰ6ρῸ Ῥγὸ τριβαλον) ἱμάτιον, ὅ ἔστι 

παλαιόν, ῬαιΠ1Ο Ῥοβί βούΐρϑὶ ὑγιείας Ῥγο ὑγείας. 

2) ἔρια ἱμάτια καὶ ταῦτα καινά.) Εἰ1πιἃ ἔρια ἀεάϊχητι5 Ῥτο 

ἔρια. Οοά. Β ἀαι: ἔρεια ἱμάτια καὶ καινά, 

2) καὶ εἰ χειμῶνος βλ.) Ῥαγτοι αηὶ εἰ ῬΟΒΕ καὶ δάϊθοὶ 

Ἤ ΟΙ5ΚῚ1 αποϊοναΐοηι βϑαῖτι5 οἱ απο βοηΐοπΐια Ροβίμ]δΐ, 

4) Λευκὰ δὲ ἱμάτια τοῖς ἱερεῦσι) ἘΠῚῸ ῬοΥρΆνγτῖτβ ἄς 

᾿ΑΒϑίϊη. Τ,. 11. δ. 45.: κἀὶ ἀνδρὸς ἱερουμένου τῇ νοερᾷ ϑυσίᾳ, 

καὶ μετὰ λευκῆς ἐσθῆτος, καὶ καθαρᾶς οἷο. ΑἸΡοάο ρενιίαί5 

ΒΥ Ο ἢ : ἄρτι Ὑ εἴουοβ τὸ λευκὰ ἐγδιΐ καϑαρά: πᾶ νο- 

δΐῖεβ αἷραθ ῬΥΟΡΥΙΘ βασευοίπιῃ. Ὑ1ὼ6 οὐ οϑυοι. Οείε- 

χτιαι ῬΥῸ ἱερεῦσε (ο(. Β Ππαροῖ: εἰωθόσι, 

5) δούλοις ᾿Ελλήνων) Επχ Ποὺ Ἰοοὺ ἀἴβοοσθ Ἰἴοοὶ Οτδο- 

οο8 ἰπρθμηιιοβ ντιὶρο 4}}}18 ψϑϑι θη 18. τιδο5. ΑἸΡρ8 ΘΠ] 
ἜΒΟΝΩΝ 
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νοι ποία 1 ΒΟΙ8. Ὑ δὰ ΟΥ̓ ΦΘΟΟΥΊΠ ΟΡ .5. [ιιϑία οὐδ, 

4ῖα 50 Ποῦ 1}115. ΠΠονΓαἴοι. ρουιοπάθθαπέ, ἀτιοά τη 6 ητ 

Ἰὴ δα νοβίθ. σομϑρὶ ογοηΐασ. ϑδοᾷ ΠομΟβ ]ΟΥο5. ἰαιέτιπι: 

Ὡδῶι ΟΡΙΠΟΟ5. ἃ0 50 Πᾶν}, Ροραίαιο [ὰοχ., πὶ ἀριιὰ Βο- 

ὙΠ. 8}}05.,, ἴογιθθ 1 δουάϊαα πὶσγᾶθιια νοϑίθ οναηῖ. Ἐπ 1600 

15 ποιρίπὶθτι5. οοβϑα πο 40 ΟΡΟΣΘ. Ῥουΐομαι αἷἱ ἀνίο- 

τηϊοτιιθ, αποὰ «1015 νοϑίϊθιι5 ποῖ πἰογοπίαν. ΟΘΌΡ,ΙΟΙ, 

ἨοιηαποΟΣ ΠΠ ΒΟΥ 5. ὉἾθὰ ψοϑί πο ηϊα ΡΟΣ ατιλθίθμ ν 88 “50-- 

115. 1118, 41 γϑοίθ ἀσουθπξ, δηϑριοαΐα {1Π1556., ΒΟΥ 5. 8π|-- 

ἴδηι πα τιδ} ΡΤ ΌΒΡοσα. ἔπι ασιι ΟΠ] τ ΘΟ 8. ἀ46-- 

Ἰιοΐα ππαηϊρβιατοηΐαν, απο οι] οθὲ ΑἸ θυ 1. ΤΟ ΠΟ ὈΧ15 18-- 

ἴεγθ ποη- ᾿οϊοϑί. Ἃὑπὶ -ποβῖγο ἴοοο οοηΐ, Οεοἷ. ἘΟΥΤΥ. 

ἀρ  Υ εἐβεϊαιλα, Ῥ. Τ|. Τὶ ἀν τοὐνυνῦ, οὐ ἀδ' ϑευνῖδ' Βιο-- 

ΠΊΔΠΟΥ ΤΙ ὈΥΘΟΙΟΙ ἀἰ105 οἱϊδηὶ ΕἈΡει πὶ ϑοιημοβίν. Τ.. 1]. 

Ο. 10. 

8 

6) τοὺς ἐν ὄχλω ἀναστρεφομένους καὶ πρινομένους ἀνθρώπους 
ν " “ἢ ΚΑ - ἠὲ : Η ΄ 

λευκὰ ἔχειν ἱμάτια.) Δίου α: καὶ κρινομένους. ἀνθρώπους, ἃ ΔΘ 

οσ (οά. Β. «ἀϊεοία βιιπΐ. χ ποδίσο Ἰοοὺ Ἰπ 6 1}}1σ 65. ἔλιο. 

Ἐναηρ. ο. ΧΆ ΉΠ. ν. ω.: Ἤφξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ, λέγογ- 
- “ : , 

τες τοῦτον εὕρομεν διαστρέφοντα τὸ ἔϑνος, καὶ κωλύοντα Καίσαρι 

Φάρου: διδόναι, λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι. οἱ ν. 11.: 
, ᾿ Ἢ - »" 

᾿Εξουϑενήσωας δὲ αὐτὸν ὃ Ἣ ρωδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὑτοῦ, καὶ 
Η ἈΣΩ , πε (Ἢ 5 “ ᾿ ἜΑ φ.. ΟΝ - 
ἐμπαίξας, περιβαλῶν αὐτὸν ἐσθῆτα λαμπρῶν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ 

΄ ΕῚ » Α . 

Πιλάτῳ. ᾿Εσϑήτα λαμπρὰν τιον ΟΧΡΙΟΟ: νεδέθην αἰδαηι. 

οεβίοβ ὁπ αἰδαο Ποπητπι. {πυΡ65. δοα: ]οποβῆτιο π|ὸ-- 

ψΟΠΕΙΠ δ᾽ ΠῚ ΦΟΠΟΤΪΟ οὐαπῖ. Πασφαο ΟΠ ν ]5πι8. ΟΠ]Π18 

8018 101Π|5 δϑ τ] οηῖ5 δοσιιϑαΐβ αἶἷρθα νοοῖ τπάείτι5. οϑί. Ρ 

7) πρὸς ἔργῳ ὀντεςὶ Ῥγοὸ ἔργων οἵἱπὶ Ἠ]ραϊτο ἀὸ ἢ ο18- 
᾽ . . " 4 

Κιο 50 ρ81: ἔφγῳ, 

δ) Δούλοις δὲ Ῥωμαίων μόνοις ἀγαϑον) ῬὌνωο δοῦλοι Οτιμ 

ἈΊραλο οἱ ΒΟ ΙΘΚΙΟ 50.051: δούλοις, τη ἀαίϊνο. Ἐ{ γοϑί 

μόνοις ἢ ΠΟΙΘΚΙΟ ἸΠΒΟΥαΪ ἀγαθὸν, ῬΥΟΡΙΟΡ δὰ, ἦπ86 86- 

ααπέτι. 
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Ὁ) διά τε τὸ τὴν αὐτὴν) Ατιϊουθτιηλ τὸ ᾿πβοσταὶ Ῥγο- 

Ῥίον. ἔχειν, 

10) -- τ. ἀποθανόντας ἐν λευκοῖς ἐχφέρεσϑαι) ἘΠῈΪτ5. τη0-- 

Υ15, 641 Ποάίοατπιο ἁρπὰ Ονάθοοβ. εἱ ΟΠ Ἰϑίϊαποβ νἱδοί, 

1] ΘΠ 141 Π]οΙηον. 1Ππε, ἈΧΎ ΠῚ. 555, ἀς Ῥαίτγοο! [ὰ- 

ΠΡΟ, Δίονίιιοβ 1ῃ. 41}0}15. νοβίιθιι5. ΟἰΟΥΤῚ οἴίαιη Ῥυ Πασο-- 

5 ῬΥΔΟορΟρΙ. οὗ, Τα] οι. ἐς ψιία Ῥγίπασοναθ ο. 28, 

ψιάθ ἀο οο υἱΐπι εἰΐδι Ῥ]πίγ οι. Οτιδοβί. ἢ οάπαη. 26., 

ἸΠογοάϊαη. ΤΌ, 2., Ἰοαμη. ὥναμροὶ. ΚΧ, 1Ω. οἵ 1ο. Μοιυγ8. 

46 Τιμορα ο. ἅ., τι 41105. ομη αι, ῬΔΊΡΟΓΕ8. ῥδηηθ) οἱ 

ἰοητ ον 5. Τογίππεθ ΟΠ ΠῸ5. ΠῸΠ Ὑἱφοηΐτ 6141} 1 1015 

ψεδίιριιδ, τι ποποί ποβίου Αγϊομτάοντιβ. ϑοά οἰϊδη σα]1- 

ψ5 Ῥομῆραο ΠΙΪΑΥῚα115. Ρ]οάο, ΟἸμ  Ρ 54 110. ἈΡΡΘΙ ἃ 1551}}18 

δρϑοίδοι 5. σα πα ϊ4ὰ νοβϑέο Ἰη ου [π1586. ἰνδαχίπιηι οδὲ ἃ 5011-- 

Ῥίουιριι5 ὅς Β6 οβατία, 

11) τὸ δὲ μέλαν ἱμάτιον ----, ἀλλ᾽ οἱ πενθοῦντες τοὺς ἄπο- 

ϑνήσκοντως τοιούτοις γχοῶνται ἱματίοις.) τις Ῥείγοι. 8.1. ὁ. 

τόδ.: ἐπέγανίέ οἰοἰμδγιεν αἸετι5. ἐαοεγαΐδ ογιξότεδ, αἰγαφτισ 

“Ῥοδίθ αδγογ πιο. οἱ Τανψομα). δαῖ. Χ, ν. 240. 56ηᾳ.: 

δος ἀαἴα γΡόοσηδ ἄτα νἱνοηε 5: τὸ γεπον αὶ 

ΘΟΙΊΡΟΥ οἷαάο ἀΟμλπ5. μλ1|}{18. 1π ᾿ποίθ 118: πη πι| 

Ῥορρείαο ΠΙΟΟΓΌΤΟ οἱ Πρσγὰ νοϑίθ βοπρϑοεαῖ, 

ΜοΟραΡι τ") ἑματίοις οχ Οὐα. Ὁ ἰοχίαι δαΐοθοι. 

12) ἐκκομισϑήναι) ΤΙοο (ὐοάϊ 15. δ αἰτοϊοΥαίομ βοαπα- 

ἀτι5. ΒΟΥΙρΡδὶ ΡγῸ {π|π|τὸ ἐκκομισϑήσεσθαι, ῥτορίον ἦν εἰκὸς, 

αποά ρΡυδοσθί 

179) Ποικίλην δὲ ἐσθῆτα ἔχ. ἢ ἁλουργίδα ----ο Οὐ, 1. (Οὐ. 

Οὐδενὶ ποὶ. ἴῃ ϑιοιίομ (ἰδέαν, οἱ 4, εὐ ψοῦρα:. οόγχυ- 

ολγίϊαίαθ τοϑίΐβ., Ἐλδιπγαν. δά Ὥϊο. (ὑ158. Τ,. 49. γο. 681. 

ἄν Τν τ 1. Οὐ Βϊοο σον 46. ΠΠμοα 9. τὰ ΤΟ Θ. 

14) ἱερεῦσι μὲν καὶ ϑυμελικοῖς -οὉ δυο: Θυμέλη. 

οὕτως ἔλεγον ἀπὸ τῆς Θυηλῆςγ, τὸν βωμόν, Αἀ ἀπομι ἸΟοΙμΣ 

νιἀομπάϊ5 ΑἸθεΣῚΙ. 
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15) τεχνίταις μόνοις) ὅ1΄ὼ οὐ ᾿Οοα. ἢ βού ῖρ5ι. Απίρα 

Πιᾶεο ἱπνοῦθα οὐδηξ: μόνοις τεχνίταις, |{{π|-Ο μόνοις ατῖομι 

πο βοίΐαμη δᾶ ΒΔΘΟΒΙ αὐἰιῇοος. ρερεϊπςοι, δοῖ οἴαα δ 

605, 411 αῃΐο πορμαὶ δια. Δῖοχ Ῥοϑβι κινδύνους οἱ «ηἰ6 

ἐπιφέρει ἀε]ονὶ: μόνους, οἰπιδέοι (σά. ΒῈ αἰτοξογαἴομλ 565 

απαΐμ8. 

10) οἷς δὲ διὰ τὸ ἐπιβάλλειν) 510 Ἰοε Οὐ, Β : οπία5 

δυιοϊου αΐομι. βασι δῖ. οἰοπίίιην οαγαν. Νάηι ΟΟἾΘΙΡΙ 

ἄργὶ μαροῦῖϊ: οἷς δὲ διὼ τὸ μὴ ἐπιτάττειν, γοη056, 

17) Πυρφυρ δὲ ἐσϑηὴς ---- Νοσοῦντα δὲ ἀναιρεῖ) ἴρ50 ἀτ- 

ἐδιιι ἄονιθ δαργα ἵ,. 1. ο. 77.: ἔχει γὰρ τινὰ τὸ πυρφυροῦν 

χρῶμα συμπάϑειαν καὶ πρὸς τὸν ϑάνατον. τ᾽ γἰἄο ποΐδῃ1. 

Οομ, οἰΐαιν 1» 6.101. Ὑγ 11ι. Σου Ορυβομῖα Μεάιοα, οἵ 

ΜΑΙ οορΡ Πόσοι: [)6 Δίοτιο ϑηθιία ἐκ ἀμϊο, Ἅ ἸΟἸαγαμι 

Οὐοτο ονοχγίά. γ». 2809. οἱ 566. 

18) --- τὰ αὐτὰ τῇ ἁλουργίδι) Π δοίο. Ν4πι ἀἁλουργίδες 

ΠΟ 8 ΡΌΡΡΏΓΟΙ5, 804 ἃ οοοοϊ ποθ. ἀπ σιιαπέθν ; ααἴὰ 1118 

γχαγῖπα ὈΈΡρΡασα,, πᾶθο ΤΟΥΤΟΒΓ1 15. 

10) πᾶτα ἡ τοιαύτη ἐσϑηὴς φοινικοφαὴς ἢ πορφυροβαφὴς οἷς ---οὴ 

Μοσςεπι φοινικοφαὴς οχ Οὐα. Β ἴῃ ἰοχίππι τ ΟΡ ;- πα 8110-- 

481 Ῥαγιϊοθϊα ἢ οἰϊοδα. ἴῃ Οοά. Β ἰαπιθὰ ἀοβδῖ: ἢ 

πορφυροβαφύς. ' 
20) Ἦν δὲ ταῖς ἑορταῖς) Ἄπ|5ο: μὲν. Ἔδο. στα ἢ 615-- 

ΚΙο βου ῖρ5ὶ: δὲ. 

21) - ῥωμαϊκὴ ἐσθής, ἣν νῦν τήβεννον καλοῦσιν ἀπὸ Ὑη- 

μενοῦ τοῦ ᾿Αρκάδος, ὃς ---Ὁ ῬΥοΟ τίβενον οἱ τιμένου 2 τι ψα]ςο 

Ἰεσοβαῖτι, 50 1051: τήβεννον οἱ Τημεένοῦ. ΔΕΔΕΙ 55 ΠΊΔΕ ΤΙ 

Τδοοθι5 ἄθ ἘΠ ΒμΟοΣ ἴῃ ΟἿἷο θανοιηίτιομ51 ο. 14. δος 50Υ1- 

θεμδ: δαϊμαβδιως αὐὖ “1 γε ζίαπ. δ ἤαζδο, ». 182. θηϊετι-- 

εξ τηήμενοῦγ) οἱ εἰς οἰίανν Αιιδέογ. αὐ ϑιιἑάσην ἐπ ῬΌΟΘ 

σήβεννα, Ζηούΐοην πιοαίο ( μαὐγίοσίοηδία. ΑΔ πορίσαι 1ο-- 

εἴ ποῖ οἰϊαη ἘΤοσ οἰ : τήβεννος. εἶδος περιβολαίου 

“αρὰὶ Ῥωμαίοις. αὖ νἱᾷ. ἈΠ λον ἡ εἰς ΒΟ ς Ἢ. δὰ:: τὴν 

δὲ ὀνομαζομένην τήβεννον. ἐν ἼΑργει φοφεῖν, Φασὶ, καὶ τηβεννίδα δ᾽ 



51ὰ " ΒΈΓΓΡΙΙ ΝΟΤΑΒ 

αὐτὴν καλεῖν ἀξιοῦσι οἷο. (ὐπΙΡτιδοτπι σοπῇ, Οοἵ, ἘΘΥΤαΥ. ἄς 

Ἠδ Ν᾽ ὁβίϊαγια ἱ,. 1. ο. 1.: Ῥορα; τηήβεννος τ: περιβόλαιον. Κ ο511- 

ΠΟ ΠΕΙ σθητι5 Ππιῖ58ο το πα πθπιτπ δὸ Ο]ατι5: ΠῚ. : Ἐἰπα, ἘΟΥΓαγ. 

τὴ Αγ δούς ταο Θ΄  εδε. ὁ...5.,.6. δὲ ὅ0.: ἍΠ. ἘΠ ΠΣ 

ἀε ΒΘΙΥ ὁδί: Τ,. Ἡ. οὐ 8; Τά χαῦ. Βαγματη 66 δ ΒΕ 

ὁ. 4.:; Ῥοπιρϑίοεν, δ Ποβίη, Αὐή, οι. Τ,. Ψ, 6, 22. Ρ. 

ἡ  ῬΟΙ γαΤ συ δ ον τὰν τότ ΕΙΣ ἢ ΘΙ ἜΟΊΕ- 

πὴ} [,6Χχ. “ἴ7πῖν: α5. 1677. 11. Ρ. 477. δ 1ΠΙΡΥΙπ|8 

Βα] 85. α 'Τον ]]18πΠ. ἀδ Τα Ρ. 121. -- 124. Οοἰδ-: 

γι οἷ. Β τὰ Ἰορῖ: ῥωμαϊκη ἐσθὴς τοῖς μὴ εἰδάσιν᾽ ἣ τη- 

μένιον καλοῦσιν ̓  ἀπὸ οἷς. 

29) παροῦσα διαμενεῖ τρυφή.) Νοβ. στη Ἐεἰβκίο οοχ- 

ΤΟΧΊητι5: διαμενεῖ, 1 {πίῃγο ; ἡππιπὶ ἀπίθα Ἰεσογοίτσ : διᾶς 

μένει, ἴῃ ῬΥΔΟΒΟΠΪΙ. 

25) Χλαμὺς δέ, ἦν ἔνιοι μανδύην, οἱ δὲ ἐφεστρίδα, οἱ δὲ 

βίιῤῥον καλοῦσι, ϑλίψιν καὶ στενοχ, ---ἼὉ Ἅπ|σὸ Ἰοσοθαίιν: βη- 

ριον, σοὺ ΟὐάἸοῖ5. Ὁ. ἀποίογτίαίοιη. βεαιιπϑ. οἱ ϑιιάδο, 
δ ς 

41 Πῖπα διὰ διι 151}, ΒΟΥΡ51: βέῤῥον, Ῥγίον ἕαιηοπ ἅπιπὸ 

Ἰοσιμ δῖ. παρεῖ: χλάμύδιον δὲ ὃ ἔνιοι πανδίτην' οἱ δὲ, ἄμφιε- 

στρίδα, οἱ δὲ βίρρον. Οὐηΐνα ϑΘιυηίδο: ᾿ΕΦεστρὶς, ἱμάτιον ῥωμαὶς- 

κόν. λέγεται δὲ καὶ μανθύη, καὶ βίῤῥον. πιο Τποιαὶ οὐτάμα 

ἘΠ γεποῖοσ, Δίαση,: ᾿Εφεστρίς, τὸ ἐπὶ τοῖς ἱματίοις ἐπίβλημα ἣν 

μανδύαν καὶ χλαμύδα καὶ πόρπην (ρτο 60 Ἰοσομάμι: βίῤῥονῚ 

καλϑῦσιν.; νοΐ ΘΟΠΟΙ οί. ἴπνοπα!. δὰ δα. 8. ν. 148..: 

,ϑαγοπέοο οἰδοϊίο, ἢ 6., δῖΡγο αζέοο, παπὶ ἀρεῖ ϑαπίο-- 

σιαϑ᾽ ορρέαιωπι Οἰαἰέαο οοπ )εοϊξιεπέμν, οἵ ἜΪΟΒ Ομ 15: Βέῤῥος, 

δασύ, Μμακεδόνες, ἴγὸ ΒΙγγο νἱδθ οὔπτη ϑαϊπα5. αὐ "ονία- 

11απ, ἀρ ῬΆΠΙΟ Ρ. 72. -αῦϑ. (ὐείεγπαι δα ποίσῃ ἸΟΟΥ ΠῚ 

σομῇ, εὐἰπᾷ, 84] 185. ἴθ ἈΠ Ππππλ ΓΙΑΤ ΡΥ Ἱατατα Ὁ. 131.: Τ΄. 

Ἡοτ βίου τι5. αἱ 1 ποῖα, ἩΙο]οσ. Μοσχγίαονυ. ΟἸτασ 15. οἵ 

ΜοΥΘασΙ εἰ Μοτίθποῦ. Πἀγεῦβ. Ρ. 566. 1 5050]. , 19π 

ἘτδαΠ ΘΟ Οἱ δθβᾶν: "ΟΥ̓ ς Ὑ Ὁ: 560: εὐ 2 οὶ Ρ᾿ ὅ9ὺ. 

Βυχίοη! Λεέψανα εἴς. ρ. 47.; ὙΨΠοοάοτνοι! Οὐϊαοϑί. 1. 1. 

Ἠερ, οὐὐτδῦνν. 4. ΤΆΤ ΧΙ, ΤΟΙ Ἰ ὙΟἘ ἢ. 585. 

-- ἶν » -- -: - -- -- 

- 

-- - 
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εὐ ΠΏ Ζιι. οἱ ἘΠΕ Δ 1716. ΟὔΞε. 1. ἘΝΤΙ Ὑ  Γ 

Ῥ. 8568. τί αἰτὸ5. σΟΠ] γῸ5. Οὐ  ἴδτη. 

24) τὸ δὲ αὐτὸ ἀαὶ ὃ λεγόμενος φαινόλης) ΤΡ γ10]. Μασ. 

ᾧαινόλης., χιτῶν" οἱ δὲ παλαιοὶ ἐφεστρίδα, ὡς τὸ: τὸν φαινόλαν᾽ 

ἀποδύσασθαι, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἱμάτιον. παρὰ τὸ φαίνεσθαι ὅλον. 

Οὐπ ῬΟΙαΟ. Γ0, ΨῚ 'δόσιη. 61.; ἩΡΥΘΝ. π᾿ πος νορα- 

θυ]; Ροττο Οουπποηξαϊονοβ αἱ Τ|. Εῤρίβίοϊ. δα ΠΕΊμιο ἢ. 

τς τὸς, Βατίοὶ. Βανίμο!α. 46 Ῥαδι]α. 6. 4. εἰ ἴο. Βαρὲ, 

1)οπίπαι 15. ᾿ιδδουίαῖ, (6 {Πρ ααιο ῬαΆθμι]4. τηΐ (10. 

25) ἀπολλύειν τ. ἱμι) Ῥγο νυϊναία ἀπολύειν οὐ ἢ 1-- 

Θαϊτῖο οἱ ΤΠ οΙβκΚΊΟ ΒΟΥΡ51 ἀπολλύειν, ἀποβιι5. λλ. 

56) τοῖς ἐν συνοχῇ) Οομΐ. νη ρα]. Γκῖς. ἈΧΊΤ. 25. 

ἀρήαα (Οπιπιοπίαίοτοϑ. 

27) Πᾶν γὰρ τὸ πρὸς κόσμον τεῖνον ἀπολέσαι σή.) 816 

τὰ Οσἄϊδο Β Ἰοσο, οἱ 8190 ατιοάτιο Αὐτενηϊάογιιβ βαρ ὰ 

1,.ὄ Τ. ο. 21. οσχίγθηιν;: τοῖς δὲ ἄλλοις ἀπολέσαι πᾶν σημαίνει τὸ 

πρὸς κόσμον τοῦ βίου τεῖνο. ΔΑηΐοα 56 Ἰοσοβαΐιν : σἂν γὰρ 

τὸ πρὸς κοσμον τινὸς ἀπολέσϑαι σημαίνει. 

28) Γυναικὶ δὲ ποικίλη καὶ ἀνθυρὼ ἐσθὴς συμφέρει, μάλιστα 

δὲ ἑταίρᾳ) πιο ϑυιάαβ ἴῃ σόοος ἑταιρῶν: Νόμος ᾿Αϑήνῃσι τὰς 

ἑταίρας ἄνϑινα φορεῖν. ΟἾο6.. ΑἸοχαπάχ, Ῥαδοάανσ, Ῥ,. 11. ο. 

10.: λγαμαι τῶν Λακεδαιμονίων τὴν πόλιν τὴν πωλαιᾶν" ἡ μόναις 

ταῖς ἑταίραις ἀνϑίνας ἐσθῆτας καὶ χρυσοῦν κόσμον ἐπέτρεψε φορεῖν, 

ἀφαιρουμένη τῶν δοκίμων γυναικῶν τὴν Φιλοκοσμέαν, τῷ μόναις ἐφεῖ- 

ναι καλλωπίξεσϑαι ταῖς ἑταιρούσαις.: 1τάθη) ΟἸοπι. Α]οχ. Ῥαρά. 

Τ,. ΤΙ1. τς. α.: ὡς τὸν δραπέτην τὰ στίγματα, οὕτω τὴν μοιχαλί- 

ῶα δείκνυσι τὰ ἀνθίσματα.; το ΟἸδμι. ΑἸεχ. Ῥαρά. 1,. 11. 

ς. ἄς οχίν.: καταλειπτέον οὖν τὰς χρωματικὰς ἁρμονίας ταῖς ἀχρώ- 

μοις παροινίαις, καὶ τῇ ἀνϑοφορούσῃ καὶ ἑταιρούσῃ μουσικῇ, δὰ 

«ἴθ Ἰοοτ στἄθ (ὐομημχοηίαίΐονοβ; Τάθα]α ϑοχία 1511. 

Χ.: πεἔρπυ οἷ ,ίοία8 τϑϑέεδ τ ΓΟ ΠΟ τοι, σοδέοπέ, δοα 

ἐαιέπεην ᾿πιογϑίγοο. ΟΟμ, οἰϊαμν ΤδιΌ]10}, ἀθ Ψι1α ᾿γ- 

παν. ὁ. δ᾽. το. ; ΠΥ Ἐββοϊίρ. δα ΤΟΥ. διό]. Ὁ αν. 

ο. ἅς. Οογηπιοηί ον 5. δὰ διάση. Ἄγ}. ἘΡΊδι ΣΧ, ΤΟΎΥ.: . 
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Οἰβρεγέ. Οσαρουι. ΟΡ85. Τ,. 1Π.. ς. 8.; Λμίομ!! ΒΟΥΤΘΠ181-- 

811 ψΑΡΙαΥ. Τιοοὐ, Τιρυτηη ο. Χ,, Ρ». οά. εὐ 56044., εἰ. Κα- 

δίεν. δὰ δι14. 1ῃ νοράραΐο: Ζάλευκος, ἀα νεῦρα: τὰς δὲ ἄλ- 

λᾶς) ἐν ἀνϑινοῖς. 

290) ἰδιόχρωμα ἱμάτια) Ψι]δο; ἰδιόχροα, Νοκίγα βδογ]- 

Ῥίπσα οκ Οοά. Β ἀοράμποία δὶ. 1ὲ Οοά. Α οἱ ΑἸάμπ5. πα- 

Ῥομΐ: ἰδιόχρωα. τὰς ἀνθηρὰς ορροπιί Αὐ!οιιἀογηβ ἰδισχρώς- 

μοις. ϑιὸ 4 ΠΔΙΨΙ εἰ 5181 ΘΟ]ΟΥ 5 διπξ, ὙΘΥΒΙΘΟΙΟΥ 5 

Ἠομ δἰ ΟΡ 8 ππῦ αὐγαὶ ἐαΡ ΒΟΟΠΒΏ]108. 

50) λαμπρὰ ἱμάτια) Οὐπῇ. ἘρρΡ. [8οο0}. 1. 2. εἰ ὅ. 101- 

ἀπε Οομιπηθηϊδίοσοβ. Μιᾷ, οἰϊαπὶ 1. 1,. ὙΥ. δοβογεγ. ἀπ 

Ταργο, 41 1Π50ΡΙΡ λιν: .726γ δολγιι ογδοΐοι, στιν ἤβοῖε-- 

ὄτεγσ οἴπθ5 ογίπναζέολετυ ἢ ἐοἰδέιεοίζειγι5. πώ ἢ ἐγδχοέξιεσ 

εἶογ γοΐσιειν, τ᾿ εγδοἠοηον εἶεν Ποίλοίοι. 7... δέος. 2 είπιαν 

τϑοῦ. 11 8 πι8!].. οἱ 101 Νο. ΧΙ; “ἴωιδε ἐσϑὴς λαμπρὰ 

ἀμγοῖ τροῖ55685. οὐδ᾽ οἰάπεοπάες Αἰοτα πδογδοίξέ 

“ρογάεν 9 ἦε δεκξέρλαπρ απ Ἴ“αο. 77. 2. Ζζοι 2. 1... ϑοῖε-- 

761... οἷ, Οἢν, Ῥν. Ῥαμ])ῖι Τ,. ἀ6. δμάογο ρΡ. 27. 

(αρ. ΙΝ. 

1) ἡ τὰ ἄλλων ἀποϑ.)} Ῥ΄ο τυϊσαῖο ἄλλου 50Υ]ρ51: ἄλ- 

λων, Οοαϊοουη Β' 5θαππίτιβ. ν 

2) ἘἘαᾶν κακῶς --Ἶ Απίοα Ἰοσοραΐθσ: Ἣν γὰρ κακῶς ----, 

Νοβίγα βου ρίαγα ΟΟα1015 Β ἀποίοναΐθ πἴχα οδ΄ ας 5|- 

ἄαο, 4π| οχ. ποϑδίσο ἴοοο 51πᾶ διιπιϑὶῖ, Οοηΐ, οιρ. Τὰ μηοη- 

ἀκα. ἴῃ ϑυϊάσηι ΝΟ]. {Π1. Ρ. 101. - τοῦ, δα νεῦρα: Κακὰ 

κακῶν, Διοκλῆς Βάκχαις: Πλυνεῖτε κακὰ τῶν κακῶν ὑμᾶς. Ἰ. Ο' 

ῬαΪθησον. ἀθ "᾿ΓΒοδΙγο Τ,. 1. ο. 42. εἵ ΑἹΡεχσέ. δὦ Π σύοι. 

ἰη νοοο.: Πλύνεται, Ἔνιπτεν οἱ ᾿Επισμήζει. 

Ὁ}. ΠΥ, 

1) τττ- πολύκμητον γὰρ ὃ ποιητῆς τὸν σίδηρον καλεῖ.) ῬΤῸ 

σα] σαίο ἐκάλεε (ὐοά!οομι Π δοαιιί8. ΒΟ ρ51: καλεῦ πὶ ῬΥᾶθ- 
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8611. ΝΟ 51} απ} 161} ΠΟ 80 1115. ΟΥ̓ΆΘΟΟ5. 586 06 ΠΉΡῸΥ- 

ἴδοϊι λ ῬΓῸ ῬΥΛΘΒΘΗΤΙ δἰ ρθοτο. δοά μος Ἰοσο καλεῖ πιὸ- 

118 γιἀθίπν. ΠΘΒΡΙΟΙ αὐίοπι Αὐτοί ογιι5 Πομιον. Οὐγ 85. 

Ἔν. ν. 524. ΠΡοΟΡδηΐ ἀπηῖ} Γουτοὶ ἀρᾷ Ογδοθοοβ α11- 

απ ἀλεξίφϑονον, οἱ ῬγΟ ΡΟ Ραπῖ γπ1814. Οὐδ Ἰοβορὶι. 5.α- 

Ἰίσον. (Οοηϊοοῖαῃ. δὰ άγγοη. ἀα [Γ,. Τ,. ν. 198. Οἱὶ ἄς 

αὐ 1115 δὲ δουτιη τιϑὰν ἢ πγὰ 8011 ΟῸΡΙΓ, Ἰοσαὶ Ῥ])η. Τὺ 

ἘΠ 1: δοπεῦ. Νὰ Οὐ δ5ι; λυ ἤτοι. Α]ΟΣ Τ᾿ 

ἃ ΑἸοχαμπῆῖγο (ὐοη]α πη Ἰ)ίοσασα. ἴ.. 11. ο. 19. οἱ ἴο. 

Βαρι. (ὐαϑοίσααι ᾿ὰ 1106 110 ἄς ΤῚΡι}15, Πιδίσπῖθιι5. εἰ Απ- 

1115. Ν᾽ οἴθυ ἢ). 

2) -τ- οἱ χρυσοῖ) Τὴ. Δ 1118. ΠΤ ΟἿ5. σομ ἢ ΟἸηπιδηἐδ- 

ἰδγὸθ αὐ Τοῖς ΒΙΟΥ Τὴ 1 6. ἃ δι τυ ον ΚΙ Ο Υο ἢ." ἘΝ 

ἀἰδΟ ΠΣ 15. ὅν γ.-οὐὐ ας: Γὰδ βοίδυ ἵ,. {1} 6...28. “6 

Ἐγάποῖβο. 46 Οοτίο ϑυπίασπι. (6 ἀπητ 5. ο. [᾿ 5601. 6. οἷο. 

5) ἐγκεκρυμμένον, ἢ μείζονας) Ῥγο νυραία: οὗ δὲ, οΧ 

(οῦ. Β ἴμ ἰοχίιην γονοόθανὶ: ἢ, νουδηι Ἰδοι]ο 1611, τιΐ 41115-- 

4πὸ νἱάοῖ, Αά νοῦῦθα, απ86 απϊδοθάπηξ: οἱ γὰρ κενοὶ καὶ 

θεῖον ἔνδον ἔχοντες, σομἵ, 105. ϑ0Ά]Π1σοσ. Οομπιθοίαποα δὰ ὰτ- 

τῶπ» σα Τὸ ἵ,. 0ὴ 198... Ὁ ΑΣ ΟΟΙ,. Χ, τὖ.. τρία, ὐλαΞ 

πιοπίαΐονοβ δα νευθα:- αγτέο τεῖλ, πὲδὲ ρεγρῖο. ὁαϑϑοζτι, 

αι πον εοὐ. Ἐπιάαπιτ5. πιθάϊουθ ρθη ΑἸΒΠΘμ]οη865. ἱπρυῖ- 

Ὡν5. Οἷαγιι5 Οὐ ΔΠΠ.11 05, 4108 ἀγοδᾶ Ψὶ 1ΠΘΘΊΟΙ ΘΑΥΒΆΪΠΙ5 

τοοΐοβ ἃ ἀνουυ απο 4845 1π1Π01ὰ58 νομαραΐῖ. ἴτηάο ὁρᾷ 

Αὐιϑίορμαι. ἰὰ Ῥαίο ν. 884. 54. νὰ ἰπδίιι5. ᾿πιποὶ (1, 

«π|ὶ ἰδίο συ αι} ἕαβοῖπο πιηϊῖτια ΑΘ ΘΚ ΒαΥ}1 118 }1 στ αἴθ, 

ῬΙῸ ΒΔ Π1ὁ ἀπο: 

εἰ Φορῶ γὰρ πριάμενος 

τὸν δακτώλιον τονδὶ παρ᾽ Εὐδέμου δραχμῆς. 

Αά ἀπεῖι Ἰοοιπι 80] ο]1α8ὲ.: Οὗτος ὃ Εὔδωμος φυσικοὺς δακτυ- 

λίους, ποιῶν πρὸς Δαίμονα, καὶ ὕφεις,) καὶ τὰ τοιαῦτα. (Ὀη[, 

οἴϊαπι ΤΊΡ. Ἡδηβίοση. δὰ 1. 1. Ὁ. ὅοο. οἱ 544. 

4) μείζονα τὸν ὕγκον τοῦ βάρους --Ὁ ἰοεγοῖ,: Ἴογκρξ. 
᾽ - 

φύσημα. ὑπερηφανία. ἔπαρσις. μέγεϑος. αἀ αἴτιοι Ἰοσα. ΑἸΡΘΥῚΙ 
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Ἢ ἐ ν 
ΠΟΤ ΠΠΟΊπ6 ἰοοιπὶ Ὀγοΐου!, 116, τιῦ τὸν ὄγκον οἵ τοῦ 

βάρους σοπι σον. νἹάἀθαίυ; αι. ἕδτηθα σεμλέϊν, τοῦ “βά- 

ρους α ςοπιραγᾶϊενο: μείζονι, ἀοροπάσας, 

5) Ἵορμοι δὲ καὶ ἁλύσεις -- [μ]. ῬΟΙαΣ ξ,. Χ, ϑθσιῃ, 

107.: -- ἡ δὲ ἄλυσις οὐ μό.ον ἐπὶ τοῦ δεσμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ 
᾿ ,7] Γ᾿». ΨῚ τ ες ,ὔ 

γυναικείου κυσμοῦ ὠνόμασται παρὰ Αριστοφάνει, σφραγίδας͵ αλύυσεις. -- 

ἘΠ ἀριιὰ ετπά. ῬΟΊ]πΟ. 1 νουϑτι5 Ἰοστιπ Σ: 
δῶν “ἐν ἘΝ ἊΣ σ ἐδ 

Χλιόωνώ͵ περονάς, ὠμφιόξας, ορμους͵ πέ φξ) 

, ,ὔ 

Σφραγίδας, ἁλύσεις, δακτυλίους, καταπετάσματα. 

(Ομ. εἰ ΟἸοη. ΑἸοχαπᾶγ, Ῥαοάαρσ. Τ,. ΠῚ. ο. 12. 8 
Ἐ δ᾿ χά 

Ὁ) οὕτω καὶ ὑπὸ ἀνδρῶν ----) Οοάϊοοιη. Β. δοαπιίιι5. δοχ-- 

Ῥ581: σύτω καὶ ῬΤῸ οὕτως, Ἐξ δηῖοα Ἰοσοβαίην. 

7) Ἔστι γὰρ ὃ χρυσᾶς οὐχ, ὥςπερ ---- ὕλην) Ἐΐαος ἴογ- 

ἰλ556ε τοϑρίοιὶ Σποιαητ5. (νοὶ ροίττι5 ᾿ποουῦ 8. ΒΟΓΙρΡίοσ) 1π 

ῬμΠΠοραίν. 6. 21. οἵ 39. Μίοχ ρζῖοὸ μή. δὲ δηΐδα πολὺς 50γ1- 

Ῥ581 πιο νοραβτιίο: μηϑὲ, 

' 

1) ᾿Ἐμπλέκεσϑαι) ῬΊῸ Πλέκεσθαι 5ΟΥΠ051 ᾿Εμπλέκεσϑαι τιῖχ]-- 

ἘΙ56 110 Οοάϊοῖ5 Μίδ5. δποζουι τ αἴθη) βοαατπαθ, εἰ (πὰ 1086 

Αγτοηιιάοτϑ. ἰσπ ΒΗ γὰ ἴ,.. ἢ. ο..22. ποβίγσαια. ππποὸ 10-- 

οὐ 5ρθοΐαμ5. ΠΟΤῚ πλέκεσϑαι, κοὐ ἐμπλέκεσθας τιδιιραί. ἝἘμ- 

“λέκεσθαι ῬΓΟΡΥΠΙΠ.. ΨΟΡΡΠΙ 11 1ΟΥ πὶ, πᾶ. ΘΑ Ρ11105 1ῃ 

Τγοπίθ σοππῖῖ. ἘΠῚ ἅπ|ὰ 1π δι θου οι ἑαπΐθ ΟΥ̓Δ οἔ 

ἀρ] οχὶ παρϑμΐαν, μῖποὸ ἐμπλεκτὸν γοοραγιπὶ σεπῖιβ βίσποία-- 

γὰρ [τομίρτι5. ἰαπέμτη ΡΟΠΠ15, ϑιϊάαβ: Κομμώτρια, ἐμπλέκ- 

σρια, ἡ κοσμοῦσα τὰς γυναῖκας. Οὐμ, Νοσϑίστιῃ 1,. ΥὟ. 85. δ. 

76 οὐμαπι σαρ ἢ 5. ἸπΉ]Π ΟΡ γὶ5 οὶθτα νἱάθ ἀρπα ϑα]μη685. 

ῬΙϊπίδη. ἘΣΧΟτοΙ ΔΕ. . 1: Ῥ. 5656. 564.. δὲ Ἐν Ρ; 9600. 

Αδέςο (ὐοιηπιοηίαΐοτοβ δα 1. Ἐρ150].. δά “ΓΙμποί ἢ. 11. 9. δά 

Πα νοῦρα: ἐν σλέγμασιν. οἱ εὐ δεποο, ἄς Βτνονιίαίο 1180 

ο. 12. αὦ 116 τοῦρα: ζῶ ἀπτίῖος δύο τ ϑοξαίοχινέ 9 
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Θαρ᾿ ὙΠ. 

1) Κατοπτρίξεσϑαι!) Οὐμῇ. Ἐρῖ5ι. ΤΠ. αὖ σουηι. ἘΠ. 
18. 1δΊ΄α4τια (ον δπξαίον 5. Ὑ1, οἱ ἸΝόδίσιια. 1,. ᾽ς δι 67. 

2) γῆμαι βουλομένῳ) ΤῪΟ γεῖμαι ΒΟΥΊρδὶ: γῆμαι, ΡεῚ' 11- 

τουα ἡ. Οοἠ. ἢ αῦοῖ: γαμῆσαι. 

4) γήϊνον γάρ ἔστι τὸ κάτοπτρον, ---- ὅλῳ.) ἔππιο τ ίουσὶ 

Ῥοϊοϑί, φιοά ἀριιὰ Νοβίριιπι ἀποιταν Γι. 11}. ο,, 50. : λεκάνῃ 

ἐγκατοπτρίζεσϑαι, ΡΘΙΝῚ τ} Ρτὸ δροοιΐο, τπἰοπῖθ ΠΘ ΠΡΟ ἀο 

ῬΟ᾿Πιοϊάο. Οομΐ, Βραπθθηῖ ΟἸδοῦγαῖς: τὰ. (ΔΙ ΠἸπιδο]ιὶ 

Εἴναμ. 1π Ῥα]αά. ἰ 

4) --- δρῶν ἑαυτὸν κακόν: νόϑων) ΤΙ ΧΟΙ ΟΡ δῈ κακὸν, αποά 

ἐπ ἰαχίππι σθοορ!: Επίαμι ἢ Ιραλίταθ᾽ τα Νοῖ5. 1 παρ δὲ. ᾿ 

ΘΟαρ. ΥἹΗ͂: 

1) αὑτὸν) Οὐιπὶ ΘΡΊΥἸ ἐπι ἀΘΡΟΡῸ ἜΣΧΑΤΑ, ὈΡῸ 16], απ 

οβίὲ τὰ σα] σα 115. 1058. Βα πδξ. 

2) τοῖς τὰ οὐράνια διασκεπτομένοιςι ) ΑἸΐθα ἸΘΘοθαίτν : δια- 

σκοπουμένοι. Ἐσο Οὐὐϊσειῖ 1» Ξοαατίι8β ΒΟΥ51 διασκεστομέ- 

γοις, 5ϊ᾽οπί οἵ Δ1ΡῚ Αὐιθαάογιθ μαρὸῖ: οἱ τὰ οὐράνια δια- 

σκεπτόμενοι, νἰ, Ἱπᾶϊο. ; 

5) εἰς τὸ ταπεινὸν) Αὐ οι] τὸ οχ Οοά. Β' ἰοχίαϊ 

Δάϊεοὶ. 

4[) γεωργοῖς μόνοις συμφέρει) Π͵τ μόνοις ἐκ Οοά. Β ἀραὶ 

Ῥτὸ μὲν, τιΆξ να]σὸ Ἰοσοραίθν. ῬΟΥΤΟ δμΐὸ μόνοις τέοιῃ οί, 

Βαραδ: καὶ, φαο ἰδπιθ 1 σοπίοχίι ΠΟ ΤΘΟΘΡΙ. 

5) ἥ διὰ τὸν ψόφον οὐδὲν) 510 ογαξ εἰηοηἀαΐι5. Εἷο 10- 

οἷ 1ῃ ΝΟΙ5 Ἐειβίαι: «οἵ 16 ΤΌΡΟΥῚ βου ρίπη} πῃ Οοά, Β. 

Νπὶ οοἴουὶ ΕὈΓῚ πιεπάοβα Πμαροηΐ; πῶ τὸν Φόβον ὁ. 

Οαρ. ΙΧ, 

1) τιερὶ πυρὸς, 

Ἕπεται δὲ τούτῳ τῷ λόγῳ ὃ περὶ πυρὸς οἴο.) Απΐοα σοῃίϊητιο 

δΔαάδουιρία οὐαπὶ ἰἰᾶθο σγουρὰ 1185, ἀα8ὸ ργδοοοίμμηί. Ἐρὸ 
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ἃ 5Ερᾶχανὶ, πὶ Δ} 115 Ἱποῖοοῦ ποόντιπὶ οαρτιΐ, {ἰπἰὸ Περὶ 

πυρὸς τηϊογροδβιίο, 

2) διπλῇ τῇ κρίσει χρῆσθαι καλῶς ἔχει.) Ῥνο χρήσασθαι 

Οοάϊορα Β δοίαμπίτι5 ΘΟΥΤΟΧῚ χρῆσθαι, ἸΘΏΙΡΟΥΟ ῬΥδΟβΘηΐΙ. 

ϑοῖίο σαϊάρη Οὐάθοοβ δου  δἴ1|} ῬΡῸ ΡΥ ϑΟδΟμΐῚ ΠΘΌΡΡΩ556, 

ΕΘ πἢ. 6. ἈΑἸΉΤΠ Ὁ Ἢ ΠΟ ἡ." δῈ ΔΕ 586 8 98 Τ06Ὁ 

ΔΟΥΙΘ 15 ΠΟΙ τοοΐπ5. υἱοίῃν. 

5) ὅπου ἂν ἀναφέρητα!) Απίο ἀναφέρηται, ἡτο οοπία 

ΠΊρα]ῖ. τοπι ᾿γορθίον Ορροβιί: καταφερόμενον, ἸΠΒΟΙ ΤΙ 

Ῥαυ το [4] ἂν. 

ε 
4) οἱ πολέμιοι), ΑΨ ΈΙΟαΪπ οἱ ἴῃ ἰοχίτπι Ροβιὶ ῬΑΡ μὰ 

Οοάϊοϊα Α οἵ Α]άϊ δποίογαίομη βοαταξι8,, ραν. απ|8 

β᾽αι Ροϑὲ ἁυίοι]τι5. ἀἀϊοοίε5. δὲ: ἡ ἀφορία, Οοἴενιμη δά 

απο Ἰοσπιη οομῇ, ΑΟμμοί. Ομεῖσ. 191. 

5) καταφερόμενον εἰς γῆνλ ὙοΥρα εἰς γῆν ἃ 16 ἐχ Οο- 

ἄϊος Β «ἀϊοοία 5πηΐ. 

6) λαμπάδες ἐξ οὐρανοῦ κατιοῦσα!) ἘΤπΟ [Οαπη15. ΑΡΟΟΔΙ. 

0. 8. τ. 1ο.: Καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος, 

εἷς λαμπὰς. οἱ τὖῦ᾽ι (ὐοχημηδηίαίογοβ. Δαμπὰς απΐθια ἰἰς 5.ηχ- 

ῬΊΙΟΙ ον. ποίαν ΠΘαῈΠ1 δηλ ραά οι, [06 Δ]16 τι}, βοᾷ οϑὲ 

δομι8 πηθίθου. ΥὙ146 Ὀγδοίοχσ. 4105 οἰϊδιὰ ὅδπθο, Ναΐ, 

ΓΝ οΞ Σ ΕΣ ΤΟΣ Ἰ ΤΩΣ 

7) κεφαλὴ τοῦ παντὸς σώμ.) ΜΟΟΔΡυ πη παντὸς εχ σοῦ. 

Β ἴῃ ἰδχία ρΡοϑι, πὶ τοβρομάθαὶ γογ}0}15, 4π86 απἰδοοά πη: 
“ ᾿ , 

Ἴου πῶντος πποσμου,. 

8) --- πένητες χωρίοις λεπτοῖς καὶ ἂσ,, εἰς ἃ ἡ κοπρία ξίπτε- 

σαι --- Οοη. Νιοπίστιπι Τ,. 11. ο. 40, οἱ Τ,. ΤΠ. ς. 62. 

9) ἢ οἴκοις, ἢ ναοῖς ϑεῶν, ἢ ἄλσεσιν, ἢ ἄλλῳ γένει χωρίων 

ἐλλογίμῳ.) Ῥοϑΐ ἢ εἰ απο οἴκοις Δοίονὶ ναῶν, αἀποά οἰϊαημ ἃ 

Οοάϊος Β αοδέ, τὸ] ἰαπηθ ἢ ναοῖς, ἢ οἴκοις ϑεῶν ἸσοΊΤῸΣ 

Ῥγο: ἢ οἴκοις, ἢ ναοῖς ϑεῶν, Νῖοχ νεῦρα: γένει χωρίων ἐλλο- 

γίμῳ, οχ Οοά. Β ἴῃ ἰοχίμη ΤΟΟΟΡῚ ΡγῸ τινὲ χωρίῳ εὐπόρῳ; 

ταΐητι5. ἀρίο. 
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10) --- διὰ τοὺς ἐνιδρυμένους ᾿βωμοὺς εἴς.) Οομῇ, Ῥειχὶ 

ΒΕ Πα ἀϊ ΤΡ. ΒΘΙ᾽ΠσΌ]γ. 1)6 Ανᾶ΄ ὁ. 1ο.; 86] 1188. Ῥ]1Π]. 

Ἐχογοῖῖ. Τ΄. Ἢ}. γον. --- 85. Ὑ1)εβιᾶ. γα]. «ὦ Ἂγ- 

ἨΟΒ. ἦν. Οουϊ. 1.. ὙΠ ΡῸ 2. εα᾽ Τ᾽). 861, 'αα “14 σψόῦθα: 

ν 7ιαεηνίνενινυ οὐδίριιδ,, (εξ φαίογιπ πιίαί 8 9 γ }οαγθέιι7" 

ἐδ το δ. οἱ δόποο: ἀ6 ΟἸευηοπιὶα 1,: 1. 6. 7. 1ρίαιιο 1..-- 

ῬῬΒΙΌΠΙ. 
" ᾿ Ἁ -" ΝῚ Ἁ -" Ὁ »"» 

11) τοῦ μὲν τὴν πενίαν, τοῦ δὲ τὸν πλοῦτον φϑερεῖ.) τοῦ 
ΝΥ “ “ Ἔς Η 3 ΗΕ δ. Ξ 
ἐν εἱ τοῦ δὲ 5ΟΥΙΡΒῚ δχ αποίονιαΐο Οοάϊοι5 Β. Ψιΐσο 16- Ὁ 

δεθαίτ": ὃ μὲν οἱ ὃ δὲ, νΙ056: παι δα φϑερεῖ δι ρρ]οι- 

ἄσπι εϑὶ: τὸ σῦρ. 

12) πλούσιος --- ὕπαρξιν) Οομ. Ερί5Ξΐο1. αὦ ΗΘ Ρν. Χ. 

54, τρίτα ΟὐἸδηΐαίοσοβ αἀ ν. ὕκαρξιν. 

λχαϑὴ λαμπρὰ δὲ ἱμάτια αὐτοὺς περιτίϑεται, ὡς καὶ τοῖς ἔλευ- 

ϑεφωθεῖσι; καὶ προςίασιν αὐτοῖς ------ δεσποτῶν τετιμημένοις.) Πα 

οὐὰὰ Οοα, ΒΒ δουρ81, 4181 ἰδῆγθη ῬγῸ περιτίϑεταε Ἠαροΐ: ἐπι- 

τίθεται. ΤΙΌΡῚ πππὸ Ἰοοσιπὶ 11 Βαρεθαηῖ: λαμπρὰ δὲ ἱμάτια 

αὐτοῖς περιτίθεται ὡς ὑπὸ διὸς τετιμημένοι. ΝΙΝσ πηι πὶ {ι|- 

χαϊμαὶ! νοϑδίθ σαμαϊάα Διο θα ΠΥ, 510. οἴϊαμι Προ εῖ. 1.1- 

θετίοβ. οὔπ ἰοσᾶμι Ῥοδὺ 1Π8 ΠῚ 1551 0 161}. ΔΟΟΘΡ 586 Ργοθαΐ 

εἰἴἴδι Που ἐα]] αητι5. ἀθ Ε ΘΕΌ ΓΘ ΟΠΘ. ΟΔΥΠδ ο. 57.: ΟγῸ 

6, 5ὲ 7αρμειάμι, ἔπειτα ἐεγίαίθ γυιεέμανεγίδ., φιρία δακίζετι 

φαγο αἰ απηα ,ερμεαγιοθεεγέ, ψιίας "αι, οἶδ δὲ ὁοη6-- 

αἰὐότια οὐ δἰζουμαξίὀιιβ. οὐποχέαθ γϑῖγὸ γμογαχί,, ἑξωρίγοοπθ 

δία οαίίοπι ραΐὲ ορογέοὐξέ 2 ποῖ ορῖπον. “ἰξφιείιν οἐ. }.11- 

51:15 “1.5.4 πέϊογθ, δὲ αἰογθὲ ατιεΐξ ἤοποῦγθ., δὲ ρα-- 

ἐγομὶ τιογιῖπο ἐὸ ἐγίις τποηϑδαχιθ ἀοπογαίμν, ἘΠῚ Ῥ]αιτας 

ἀπ τ ἰάβιτν Αοἱ-».11..56...8. ἐγ τοὺς 

“1ὲ οαπαϊοωαέτεα. οοείζέ λτο πιαδέξοία. 

Οομΐ, οἰϊαπὶ ἔν 0511 Β]οοῖου. Τ,. Τ. ᾿ς. 15. 

14) ἀπὸ πείρας τὲ καὶ ἰδίας ἐννοίας προφέϑεσαν) Τίὰ δχ 

Ὁὐά. Β ἀοράϊηπ5. Λπίθα Ἰοσοραίῃσ: ἀπὸ πείρας ἰδίας προς- 

ἐϑέταν. 
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15) ἐξίσχυσαν εὑρεῖν, ὡς ἔχει. Ἔχει δὲ ὧδε:) (οα. Β 

τα παρεῖ: ἴσχυσαν εὑρεῖν ὡς ἔχει δὲ ὧδε. ὕοίεν: ἐξίσχυσαν 

εὑρεῖν. Ἔχει δὲ ὧδε, Φδὶχ ἀπίρι5. ἀπαρι5. ποβίναῃ Ἰδοίλοποπι 

εἴπηχίνηι5, νεγυδμι, τιὶ απ. ρμαἰοβεῖ. 

10) τοὺς δὲ ἐν πίστει ὄντας ἤ τιμῇ παρὰ) ϑῖο Ἰορομάπη 

Ῥγὸ νῃ]δ.: τοὺς δὲ ἐν τιμῇ π. ΝΙΝ,  σοηδομί. οὐΐαια. Ορα. 

Β, «αἱ ἰδιπθα πὸ Ἰοοῖιμ [ἴα Ἰοσίς; τοὺς δὲ ἐν πίστει, ὄντως 

ἡ τινε δὴ σ, 

17) --- Ἅτε) Οομΐ, Ῥίμάαν. ΟἸγιιρ. ἔ. ν. 1- --α 4. εἴ 

αα ": 1. Βοβοϊῖαϑί. ͵ 

18) οὐδὲν γὰρ οὕτως τὰ σώματα ϑερμαίνει, ὡς πῦρ καὶ 

γυνή.) Πῖτις [Γαοππιηΐ ΑΡΡΆ]ΟΙ νόθα Μοίαπηον]. 1... ΠΙ ο. 

“5.: Τρρίζα, οἱ δογἐζιι5. ὑθαίπθ, οἷἱδὲ ρεγηὶδογέξ τἰζφο αἰϊο -- 

ἔην ἐπέ 21,9 67. Δππὸ τα ἑορίώα αἰξοφτεῖπ οὐ ἀζοαομία Ῥεί- 

εἶα, 1)ιδοθαίε, ἐγιφιέ, πιέδείίο, ψείαν ργοομέ αὶ πεθὸ ἤοοτι-- 

ἤο, αἰϊδοοάρ. ΙΝαην δὲ ἐδ τ'οἱ γηοοΐοο πλθιῖδ ἐφπ οι έξ5. αἤα-- 

νορὲξ, τιγογὶδ ὑχυξέπιθ. ; 'Πογοπῖ, Ἐπαθτιο. οί, 1. 86. 2. ν. 

5.: «Αεοοίο αὐ ἔσπεην ἄμεπιο, ἐών Ὁαΐεοδοθα ρέμδ εαϊὴδϑ. οἵ 

ἍΑ16εν. ΕἼδοο.. Αὐσοπαπίιο. Ἱ,. Π| το Ἰδὲ: ϑοὲσ διδηϑεῖδ 

μὐ οἰηυίίος “απιιῖδ. δα ἀτιθπι Ἰοστ στ. ΑἸαγάτημ. 

10) οὐδεὶς γὰρ κεραυνωθεὶς ἄτιμός ἔστιν. ὍΟϑεν γε καὶ ὡς 

δεὸς τιμᾶται!) Ηΐπο, πὶ ὙΥ̓οββοῖησ. δηλ γηοπτιξ, ααοάαμῃ 

τὐοᾶο ἴποθμι δοοϊριππὲ σοῦρα Πιοάοτὶ 510. Τὰ. Ὗ'. οἱ δ2.: 

λ ἑο Δί κατὰ τὸν παραδεδομένον αὔϑον, τότε κεραυνωϑείσης Τον γὰρ Διῷῶ; ) 

Σεμέλης πρὸ τοῦ τεκεῖν) τὸ βρέφος λαβόντα καὶ ἐφῥάψαντα εἰς τὸν 

μηρὸν, ὡς ὃ τέλειος τῆς γενέσεως χοῦνος ἦλθε, βουλόμενον λαϑεῖν 

σὴν Ἥραν, ἐξελεῖν τὸ βρέφος ἐν τῇ νῦν Νάξῳ, καὶ δοῦναι: τρέφειν 

τοῖς ἐγχωρίοις νύμφαις φιλίᾳ καὶ Ἱζοσωνίδε καὶ Κλεῖδι' κεραυνῶσαι 

δὲ τὴν Σεμέλην πρὸ τοῦ τεκεῖν, ὕπω: μὴ ἐκ ϑιητῆς ἀλλ᾽ ἐκ δυοῖν 

ἀϑανάτων ὑτάρξας, εὐθὺς ἐκ γενετῆς ἀθάνατος ἤ. Οὐοηΐ, οἰαηι 

Ἀοίροτα. Οουμπομίασ. 1πῃἣΓπδιαταπά, ΓΠρΡρΡοοχαὶ. Ὁ. 42. εἰ 

54. Ὁοίονθμι ῬΤῸ ὅϑεν (οὐ. Β Βαβεὶ ὅπου. 

20) τοῖς δὲ πεοὶ κτημάτων --- ἐν γῇ δικαζομένοις καταδίο. 

κην -τοῦ δ οὐρυ δικαζομένοις, Οτμι Ἀοσκιο 1ῃὰ ἰοχίαᾳ ῬΡοϑβῃὶ; 

απ1ὰ 
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αὐἰα. δοπίοιεϊα 14 ροϑίπϊαι. (ὐοίονύαι Οὐ. Β Ἰορὶξ: πάν- 

τῶν, καὶ τῶν ἐν γῇ, καὶ τῶν καταθίκην ὉΥῸ πάντων πλὴν γῆς --τ 

καταδίκην. 

21) καὶ γὰρ τοὺς καταδικασθέντας ἐν τῇ συνηθεία κεραυνοῦ- 

σϑαι Φ.) {Τὸ ῥγδοίου. ῬΟΙΓΟΔΙ Ἰοροβ (6. 80. οἱ ο, 101.) ἃ 

Τ᾿ ρα  ἶο ρυο]αἴοβ [οι ϑεηθοα (6 Οὐμβοϊαιίοπο δἐ Ῥο- 

Ἰγρία. ο. ὅ2. οχίγϑιῃ.: ϑοίαβ ἐδοθί εὰ αἰδηγεζγὺ 7}ιπια 

6556 {ιδέξδοέηια,, {ιίαθ οέζασυ ρογοιεδδ8ὲ οοἶι., Ταγνθηδ], 

δια: 3, τὶ Ουλνδὲ -4.: ; 

------ σταπι {ἘΠιλ1ιλῸ. 1510, 

τὶ Οὰριίο εἰ Ναυθλίονυ. γουϊηΐ ἀδημπαηίθ 86-- 

᾿ μδίτι,, 

'διαϊϊι5 Τ,. Κ᾽, ϑ'γῖναν. δα (ὐὑ18ρ.: 

-- ϑυσοϊποίαψαο ᾿πάϊοθ. πγαίο 

ΒαΡσογοι, εἰ οαδίπαση νάργασοὶ Τα]16 ΤΌ]πηθη.; 

Θυάβ. γε λοι Τὰ ΠῚ, ὅν το τὰς 6}. 840: 

ΝΟ, ἰὸν. δίθρι,. {πἰᾶπὶ 4Ὅ1 Ιονὶβ Ἰσηϊῦτ 

, ἶ Ἰοίτιϑ 

ιν, εἴ δϑὲ νἱΐαθ ΠΘ80 1115. 1056. 5186. 

εἰ. ἘΠπιμηᾶ 118. ἴβπιοπ. [,. 1. Ὁ. 21. οαϊέ. Οδυ]ηνι; : καὶ 

ἥν ὡς ἐκ κεραυνοῦ βληϑεῖσχ. τινὸς) καὶ ὅλην ἐπὶ τοῦ προξώπου φέ- 

ρουσα τὴν αἰδώ, (οηΐ, οἴάηι ΡΠ. Τὶ. 11. ο. 20. οἱ βδϊπηδβ. 

Ῥιώ,, Επκογοι, ἼΝ. 1. ρὲ ὅ9ο. κὸ τ : 2 

.22), ἐκβληϑήναιγ μεῖναι ση.) ΠΙῸΑ μεῖναι αἀτοοὶ: σοη16-- 

οἴτισα ἀποίτι8.. Ναμλ Ῥαρίϊην δομΐθηίϊα ἃ ροβίμα!αι, ρανίϊπ 

ἸπίοΓΡΡ 5. ΟΥΔ  : μέγ, 8 14708 6686. δἠογιγοαέ. 

{53.9) νειοῦ γὸφ οἱ κεραυνωθέντες μετατίϑενται, ἀλλ᾽ --ὶ κατα- 

ληφϑῶσιν, ἐνταῦθα ϑάπτονται.) Οομ, 1. Μουτϑι ᾿ΓΉΘ15 Αἱ- 

ἰϊοα, ὶ ΒᾺΝ ΠΤ. ο. ὃ.; εἰπδάειη ΝΜίδυχ8:1: [) 6 Εππογ6 δ, δὲν 

1]. Ο. Βυΐδηρου, ὧδ 'ουγαο πιοίπι, οἱ ΕΠ ἶθιι5. ο, ἘΤω 

46 Βι οι θειδ εἰ σερὰβ {π] συγ. 10 15. “εὐ 1) 8 η16ῖ, (]α56-- 

αν ἹῬΠοοΙορίβ  ἄχομ ἢ} 15, ἢν. 1. ὁ. τον: ΠΡῚ στε] βου Τρ οῖ- 

ἁτιαν  γοϊοσ τιμάς ἰδ 1. Ῥγοϊουπ τι, Οδίθν αμην ΡΥ ο καταλέιφϑῶς 

σιν, αἱ γιξϊοθδ “βου ρίτ εὐαΐ, Θουγοχ ηῖ8:. καταληφϑῶδιν! " 

Χ 
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24) σκηπτοῦ πεσόντος) δῖ. οὐὗ1ἀϊ ρτὸ σκηπτὸν πεσόντα, 

εἴ 510 σαοηιο Οἰάγρου Ππαροῖ: κεραυνοῦ πεσόντος, αἰ “πη δπὶ 

νιάς 1) Ὄγν.]]. γΡ. θ02. Ἰύοάσμι ποάο Ἰΐοιμον. Οάγ585. 

ΠΝ ν. 475.: -τ Βορέαο πεδύντος, ἴῃ σοηϊϊῖνο. Λά νορο. 

σκηπτὸς οἱ κεραυνὸς, δὶ νἱάοία», οομῇ, Θίοραοι Βοῖος. ΡΠγ- 

δῖ. ο. 42. 

25) Ἔτι δὲ ὃ κεραυνὸς τ. μ. ἀποδήμους εἰς τ. οἰκείαν ἐπ.) 

Ῥτο Ὅτε οι ΒΟΙβκῖο εἰοάττ5 ἴτε, Ἰαα]10 μοδὲ πππιΐαν! 

εἰκίαν οἱ οἰκίᾳ 1 οἰκείαν οἱ οἰκείφ, ΥΟΙοΥΕ ποϑίλ πὰ ἸΟΟΙ1. 

ΔΥ οἰβίου, αἱ Ἐρίδῖ, 11, δὰ Οὐουτηῖ]. ο. 8. ν. 0. 

20) ὅτι ταῦτα σημ) ῬΥο τῶ αὐτὰ οχ ἀποίουαῖς ο- 

αἰοὶς Βὶ ϑουῖρβὶ ταῦτα. ἘΠῚ ρυποίμμ; ροϑὲ εἰρήκαμεν πυαίανι 

ἅΠ ΘΟΠΊ118. 

27) Ἐτεὶ καὶ ὅταν --- ὃ κεραυνὸς καταφλέξῃ, εἰ μὴ ὅλον 

σὺ σῶμα ἢ μὴ τοιοῦτον οἷς.) ῬΥῸ εἰ μὴ διιΐο ὅλον ψαΙσο Ἰορε- 

γαΐαν: ἢ μὴ, «πιο οὐαὶ Οοὐὔτοο Ὁ. πατίΐανι ἴῃ εἐ μὴ. Ἐπ 

Ῥτὸ εἰ μὴ, χσποᾶ βοηποθαίαν Ροϑδὶ σῶμα, βογίρβι: ἢ μὴ, ῥτο- 

Ῥίον βοπίοηϊαπι. ΤΥῸ ὃ κεραυνὸς καταφλέξᾳ (οὐ, Β μπαρεῖ: 

κεραυνῷ καταφλεχϑῇ. ϑαϊηιαθῖτς αὐ 1 ῬΙΤἰαπ, ΠΧ σοῦ, 

ΓΟ 1. ρ. 590. τοίτιπν [ππἰπὸ Ἰοοιι ἴα Ἰορὶῖ: Μεμνῆσϑαιε δὲ 

τοῦτο χρὴ, ὅτι τὰ αὐτὰ σημαίνει τῷ δοκεῖν κεραυνοῦσθαιγ ἐπειδάν 

αὶς καὶ καταπεφλέχϑαι πο τοῦ κεραυνοῦ νομίσῃ, ἢ) κατὰ κεφαλῆς, 

ἢ κατὰ στέφνου τὸν κεραυνὸν πεπτωκέναι. Ἐπεὶ καὶ ὅταν ἄλλδ τι 

μέρος τοῦ σώματος ὃ κεραυνὸς καταφλέξῃ, ἢ μὴ ὅλον τὸ σῶμα, ᾿ 
Ἁ με “- τὰ 

(ἡ τοιοῦτον καταλάβοι ἐξ οὐ εἰκὸς οἷο. 

28) περὶ τοῦ παντὸς τοῦ σώματος.) γῳΡα τοῦ σώματος 

εχ Οοζ, Β τὰ τοχίτππι γονοσανὶ, οἵ ρᾶϊ}]ὺ δπΐθ ὑχὸ ὧς- 

ντερεὶ 5ΟΥ 051: ὡς περὶ. 

“- δ: ᾽ Φφιεα 
" 20) τὸ ὀρϑὲν ἑστῶτα, καὶ ἐπὶ θρόνου καϑεδόμενον ἡ ἐπ᾿ ἄλ- 

Α . . " . : 
λον τινος) Ῥγσο ἑστάναι, 5ονίρ51 ἑστῶτα ὧχ αποίϊοχιίαΐίθ Οοαϊ- 

΄ - ὮῚ ᾿ 5» - " 

οἷβ. Β, 4μὶ Ἰαίηθ Ργὸ ἢ ἐπὶ θρόνου καϑεδόμενον ἢ Ἰερὶ!: ἢ 

ἐκὶ ϑρόγον, ἡ --τ-. “νῶν 
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80) ἔσω) 810 Ἰοσοπάίτι, πολι, τῷ ἴῃ να]σαῖο ἰοχία, 

ἔξω. Ναιν ταὰ]ῖον ἴῃ ἰπίουίουο ραγίο ἰᾶσορθαῖ. Οσμΐ, 58- 

Ργὰ 1. 1. 6. γ4. ποῖ. 56. Οὐάοχ Β ἀαΐ: ἔξωθεν. 

51) πῦρ δὲ τὸ ἐν χρήσει) ΑἸ [8 ψοΥ 5. ἱποϊρίορας 

αὐΐοα ποντ σαραξ {πΠ|π||9Ὸ Περὶ πυρὸς τοῦ ἐν χρήσει ΒΈΟΧ"- , 

Ροβῖίο. ἔδο ρυδθοθίοη!! ἀάίθοὶ Θοιή τ ΒΟΥΊΘ. 

52) ἡ φήμη μόνον λέγ εἰ) δῖο σα Οοα. ἢ ΙἸεσο, Ψ- 

θο: ὑφειμένον λέγω. 

595) Δοκεῖ οὖν μοι ἀληϑὴ λέγειν, σαφῶς δὲ οὐδέπω.) ἘΪδ6ο 

ΨΟΥα ἐκ Ονοε, Β 1πϑοῦ]. Ϊπ οεΐευ]5 ἀδουδηΐ. 

24) Λύχνος δὲ καιόμενος ἐν οἰκίᾳ ----Ὁ (Ομ, ἔνδισ. ΔΙΆΤΙΕ. 

δλιθυνν; 15. Ἷ 

25) ΔΑύχνος --- τοῖς νοσοῦτιν ὑγίειαν.) ἘΠῚς [ποῖ Ῥ]α- 

ἕανοῖ. ἀὸ διά. εὐ Ὁ. ο. 8ο.: ἴΑκρωνα γοῦν τὸν ἰατρὸν ἐν 

᾿Λλϑηναις ὑπὸ τὸν μέγαν λοιμὸν εὐδοκιμῆσαι λέγουσι, πῦρ κελεύοντα 

παρακαίειν τοῖς νοσοῦσιν" ὥνησε γὰρ οὐκ ὀλίγους" εἰς. ΟὐΠπΕ, εἱ 

Ἰι5ῖι1 Οοάοῖν». Οτπμχι οἱ [ἴο. ΕἾ. ΟΟ.11. ΠΙοΙ ον .1}195.. Ὁ 

Δαδουχιαιῖις ἴθ Θ'ΔΟΥῚ5. ΑὈΒΟΙΪΕΡ1:. Ταρβίαδ 177. ἴὰ ΑΌΚου- 

τη ΟΡυβΟ. 15. τς Ρ. 1590. 84. οὐ Ρ. 190. 54. 

206) μέλλει γὰρ ἀνάπτεσθαι.) ῬτῸ νυίσαῖο ἅπτεσθαι 80 }1-- 

Ρϑὶ ἀνάπτεσθαι (ΟΠἸοὶ5 ΒΒ ἀποίονιαΐεμη. Βοαπείμϑ, τ Νὴ 

Τυγδιι8 ἱποομάὶ ἀεβεῖ, 

ὕαρ. ..Χ; 

1) Οἴκοι αὶ τοῖχοι καιόμενοι) ὙΟΥΡα ἢ τοῖχοι ᾿ΠΒΘΥῸΪ ῬγῸ- 

Ῥίον δε, {πιὸ Ῥαι]]ο!: ροϑὲ βοψαπιηίαν :. οἷοι ἂν ὦσιν οἱ οἶκοι 

-ἢ οἱ τοῖχοι. ΑἸάπ5. οἱ Ἡ ΚΠ τι8. Πα η": Οἶκοι καιόμ,, Ἐξ. 816 

-««αοησπς Οοάοχ Ἂν, 1π᾿ ΘΠ] π8. ἴδηι χη  σὶηθ βου ρίπιι εϑὲ: 

τοῖχοι, ἘΠ (ὐάεχ Β: τοῖχοι καιόμβενοι -ττο, 

- 2) σμυχέμενοι οὐ καϑαρῷ) Ῥατγ οι οὐ ὅπ, ΕΒ ἰϑκἷο 

-πβοῦαὶ ρυορίου δϑηΐοπ!αη, . Η ΙΓ 

5) ὯὋὉ δὲ ἀνδρῶν τοὺς) Ψυΐδο: ἀνδρῶνες, Νοβ Οὐπίσεηι 

Β. βοσυμε! 5μητι15, 4τ|ῖα βἰαίη ὈΡΡΟμ αν καὶ γυναιπωγτίξ, 

-φὐεἰθηι πον 8ιστιϊαν 

ἜΣ ἢ 
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4) ὃ δὲ δεξιὸς τὰ τέκνα 2) Αὐτὶσυθαμι τὰ τοι) Ἔ οἰσΚιο 

ἀπ Τοχίτι ρΟ511:; 810 611 Οὐ δίϊο, 1πΡοΐ. ' 

5) οἱ δὲ μετὰ τὸ πῦρ αὐξηθέντες ποῖχοι ἢ λαμπρότεροι) 

ϑϑασαῖεϑ [6 δια ΟΕ 015. Β ἀποιον!ξαΐοθπη, τὶ ΒΆΘΡ 55 1ὴ6, 

δὲ ἡποϊοσοπι παροραμέ Ἰοοίοποη. Νοβίεν. Ἰοοῖῖβ δηΐθα 

δἷο Ἰορορθαίαν. : οἱ δὲ μέγα πῦρ αὐξάνοντες τοῖχοι οἱ λαμπρό- 

Ζεροι ---ὦο} 
ς- 

0) ἡ δὲ ἐχομένη ἐότληο Καὶ πάλιν ἡ μὲν τὸν μάνδαλον ἔχου: 

(σα καὶ τὸν ἄνδρα, ἡ “δὲ ἐχομένη τὴν γυναῖκα.) 510. οἀοηπι οὐ- 

χανὶ Οοαϊοῖ9 ΒΒ Βάοπι βοαατλίι5. "Ποἴτι5. μῖο Ἰοοῦβ ἔοθάθ 

οὐ ρῖι5. οὐϑὶ δὸ 810 Ἰοσοβαίαν: ἡ δὲ δεχομένην τὴν γυναῖκα, 

Εἰ τ. ομπὶα ἀδεγαμί. ΟἸοββαο: ρεοβϑιμένια, μάνδαλος, κλεῖ- 

«ϑρόν. ἴῃ 8}115: πιαινιίαζι., κατοχεύς, Οὐ, 56] πα 5} Ρ]1- 

πἰαπ. Επχογοῖς. ΤῸ 11. Ρ. θάο. εἰ (ὑ45Ρ. ϑασεαν, ἀθ Τα 

Ψεΐεσυμα. ο. ΧἼΙΝ. 

7) Κίονες δὲ καϑαρῷ πυρὶ καιόμενοι ---΄ τὰ τέκνα εἱς.) 

Πυο Με) ἱποὴΐ Ῥίημααν. ΟἸγρ. 5. ἀθ ΔῸ]η116: 

δος. Ἕκτυρ᾽ ἔσφαλε, τροίας 

ἔλμαχον, ἀστραβὴ κίονα. 

οἱ Τιγοοραν. ν. 280.: οἷον κίον᾽ ἀϊστώσεις δόμων. αὦ ἡποι 

Ἴοοιμ νἱὰάθ. Ομ θη δίον 8. ᾿ 

8) Οοπΐ. Βατνιρίά. ἸΡΒΙβοπ. 1ῃ ᾿ΔανῚ8 ν. 57. Ψιάθ 

οἱ Ἐρίδι. δὰ Θα]αῖ. 11. ν. ὁ. Ἰρίψιιο (ὐομπμηοπἰαΐοΓο8. 

9) τέρεμνα δὲ καὶ ὑπέρϑυρα καὶ δρύφακτο! κατακ,) Απίοα 

ναϊρο: δρύςφρακτοι, οἱ ΑἸάμ5: δρυάφρακτοι,. Νο5 ΟΡ ΡΒ Πηπ8: 

δούφακτοι. 510 ΘΠ ΡΥ Θοίου Θυ άληι, 411 ΠΟ διῖᾶ 80π1- 

511, δἴαπι 4111 τη τ}11 Βοῦρα η!, οὖ Αὐοδάτιι5 ΟΥ̓ Πα 1618 : 

Δρυφακτὸς, ὀξυνόμενον, ἡ ϑύρα τοῦ δικαστηρίου, ἢ καὶ κιγκλὶς κα- 

λεῖται. οἱ Ἠ βυοΝ.:. Δρύφακτο;, αἱ τοῦ δικαστηρίου ϑύραι, ἢ 

«κάγκελοι, ἢ τὰ διαφράγμαμα, ἢ τῷ περιτειχίσματα. δ( ἀτιοιη 10-- 

οὐαπὶ νἱἀοπάμ5 οϑὲ ΑἸΡορ. ΑΒ Ποο απίεοι σόοοάραῖο Αἵ- 

ἴλοο ἀιδιϊηριτοπάτιι 68 δρίφακτος ῬῸΡ ἸΠτοΥ ἀμ ε, νοσα θα απ 

Μαοράοπίοιμα,, ᾿ πος Ἰάοια. βἰρη οὶ ἂο κράββατος. ΟΟΠΕ, 

Οτέρου. Ἐρίβοορ. Οουιμί, 8, ἃ. 0 δὲ 101: Κόοοπ, Οοίο- 
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χὰ ὧδ νοσάρυΐο τέρεμνα νος Ἐπινὶρ ἃ. ῬΠΊοοηῖ55. ν, 358., 

ΠΗ βυο]ι. 5. 0 ν. οὐ Τγοορθγ. ν. ὅδο. ε δᾶ ἢοϑ᾽ Ἰοοῦς 

ὁοομΐ, Οοπιιηθηζαίογ 68. Ἂ 

10) οἱ δὲ ϑείγγοι) Τα]. ῬΟΙκ Γ,. ΨἼΠ:. δορσηη. 120.:-τῷ 

περιοικοδομεῖν ϑρίγκους,), περιβόλου;. καὶ ϑριγκῶσαι τὸ ῥήμα, υἱθὶ 

νι. (ὐοιππιοηίί. 

11) παίδων σημαίνει γονήν.) Ῥγο 1πΠη1{|γὺ σημαίνειν ὁοΥ-- 

ΤΟΧΙ; σημαίνει, 

12). ---ο ἡ ἕστίᾳ καὶ ὃ κλ.) ἩοΒγΟΙ..: Ἑστία. βωμός, ἣ οἷ- 

κία. αὐ «πολ Ἰοοι νἱἀοημάτι5. οδὲ ΑἹΡουίῖ, 411 ΠΟΒΊΓΠΠΙ 

ἀπόάπο Ἰοσμι ῬΡΟΙΓΟΥΊ. 

Οαρ. ΧΙ. 

1) περὶ κυνηγίου καὶ κυνῶν) ΨΟΥΡα καὶ κυνῶν οχ ΑἸάο 1 

τοχίπιπι γενόσανι. Βὲ νουθιὴῖ εἶναι, απο ρΡοβὲ καλῶς ἔχειν 

Βοαιοθαῖαν,, οαπὶ Ἠοιβκίο ἀοϊονυ!. 

2) στάλικες) [{]. ῬΟ]Πν Τι. Μ΄. δὅ6ρηι. 51.: στάλικες ὃ ὲγ 

καὶ σχαλίδες, καὶ σχαλιδώματα, ξύλα ὀρϑὰ, ἐξ ἄκρου διττῷ,, ἱστἄ- 

μενα μὲν κατὰ τῆς γῆς, τοῖς δὲ δίκροις ἀνέχοντα τοὺς τῶν δικτύων 

βρόχους τε καὶ περιδρύμους. εἰ 'ΓΠΘΟΟΥΙΙ. ρίαν, ΠΙ, ν. 2.: 

..-- στάλικες δ᾽ ἀρτιπαγεῖς ἀν᾽ ὅρη. ἃ ἀπθη Ἰοσπη γᾶς ὟΥ ἀγ-- 

ἰοη. Οοπί. εἴτα ἔεσυο]. 8. ἢ. ν. Δίνα καὶ στάλικας καὶ 

σαγήνας οσομϊπηχιΐ δοχί, πριν, Τ,. Ψ ΕΠ. 56} 1η1|.Ψ 

5) πᾶσα ἀρκυοστασία) Οοά. Β: πᾶσαι ἄρκυες. Οὐπΐ. 1. 

ῬοΠπο. Τ,. ΝΟ δέσῃι. 22. 1θ14τι6 ΠΟΥ ΠλΔΠ}. 

4) τοῦ ὑπα τινο; κακοῦσϑαι.) {Πἰπιὰ ὑπὸ τινος οχ (δα. Β 

1. ἰοχία ροβαϊ; τὼ. πὸ ἰδηθη οοὐΐσο ποίου ἰοοι8. 118 

Ἰορτίαν: κρεῖττον τὸ κακὸν τὸ ὑπο τινος κακοῦσθαι. 

5) δεσμίους --ο ἰ5)6. ὁδηιθιι5. αἴθ 118. Θσὶ ϑθποοβ 

ἄς ἴντα 1,. ὅ. αιιθὰ νιίογα ΤΙιοεί. 

0) - τερπωλὴν,) καὶ οἱ μελιταῖοι λεγόμενοι.) ΓΥΠΙΟ]Οδ, 

Ἀίασπ.: Μελιταῖα κυνίδια λέγεται, ὅτι πλησίον ᾿Ἰταλίας νῆσος ἐστὶ 
᾽ , ὦ» Ψ ΩῚ ν » ᾿ , Μ“ 

Μελίτη, ἐξ ἧς γίνεται" ἡ τὰ μικρὰ τὰ ἐπιμελείας χρείαν ἐχοντᾶ; 
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παρὰ τὸ μέλω, τὸ φροντίξω.  ἘΪΟΒΎΟΗ.: Μελιταῖον. κυνίδιον μικρόν, 

δἃ «πρὶ Ἰοοι οἵ. ΑἸΡΟΥ, εὐ Τοπρ. Ἐπηομα. ἴῃ 116- 

5001, ΝΟ], 1Π. ρΡ. 82.: ΜΙςβδο]. Αροβίοὶ. σδμΐ, ΓΧῊ. 

Ῥγοόνονῃ. 6γ.: Μελίτηροι κύνες. Ἐπὶ τῶν ἐπὶ τέρψει τρεφομένων" 

τῶν γὰρ κυνῶν οἱ μὲν ἰχνευταί" οἱ δὲ ὁμόσε τοῖς ϑηρίοις χωροῦςιν" 

οἱ δὲ ἐπὶ φυλακῇ τῶν κτημάτων οἰκουροί" οἱ δὲ ἐπὶ τέρψει. στη 

ἤποὸ ἰοοὺ φομπιραγαμά, 8614, οἱ 'Γουρ. Ἐπὶ. 1η 8814. Τ' 

ΤΠ Ῥ᾿ ΠΙῚ ρι' τόρ. Οσηξ δὲ ΑἸΟΡΕΣ, 1. ΠῚ ἘΠ σας 

ΟἸομι. ΑἸοχαμάν, Ῥαράασ, Τ,. Π]. ο. 4., Αδ]14η. αν. ἩΠδὶ. 

ἔπ Χ ΠῚ. το... Δ... Αλέρη, ΧΙ 5. (δ παπ]ε ΑΪ. 

7) σαίνοντες τοὺς δεσπότας) Ηομιεν. Οανγ88. Χ, 21θ.: 

ως δ᾽ ὅταν ἀμφὶ ἄναντα κύνες δαίτηϑεν ἰόντα 

Σαίνωσ᾽, ---- 

8) νοσοῦντες δὲ οἱ κύνες φαινόμενοι τούτοις τοῖς “πφΝοειρημ- 

ψσις νόσον προάγ.) 810 ἀαΐ (ὑ0α. 8, εἰ 59 βουιρβϑὶ, δτῖρο; 

γοσοῦντες δὲ οὗτοι νόσον προαγ. 

9) 5) δάκνοντεο) δος νεῦρα ἃ πι|6 εχ (οᾶ. Β αἄϊο- 

οἷα διηΐ, 

10) καὶ εὔγνωμον τὸ 2.) Ῥτο εὔγνωμον Ἰερὶ νο]αῖ Ἐ οἷ5- 

Κιπβ ἄγνωμον, 50 νιι]σαΐία ΕΠ Παρθοῖ, Αὐ θη! ουτ8. ΟΠ] 1} 

ἀἸοογο ντ]ῖ, σαπθη ππππο ν]ο]ρηΐϊπη πππο θ᾽ απ 6586, 

δίαιιθ Πᾶὸ 40 οδτι588 ΤῸ ΤΙ 51Π}1} 0}, ασᾶο ΠΟ διισοαΐη, 

ππς τοι αΐ, 

11) παρ᾽ αὐτοῖς.) Ἡεἰδκίι5. νμ]ῦ: σαρ᾽ ἀνθρώποις, 504 

ψι]σαΐαᾳ ΡῈ μ6 Παρεί. 

σαρ. ΧΠἽ, 

1) παλᾳιοὶ συνέχεον) ΑϑἰοΥ οι) δηΐο συνέχεον ἄο]ον!. 
3 ΄ Α 

2) ἐτήρησα, πρόβατα καὶ λευκὰ καὶ μέλανα ἀγαϑά:; λευκὰ 

μὲν μᾶλλον, μέλανα δὲ ἧττον. "Ἔοικε γὰρ τὰ πρόβατα ἀνθρώποις 

διὰ τὸ πείϑεσϑαι τῷ ποιμένι καὶ συναγελάξζεσϑαι, καὶ προβιβασμῷ 
δὴ χὰ ᾿ ΄ - Ὶ - ν ΠῚ ᾿ Ἁ 

καὶ Τῇ ἐπὶ τὸ βέλτιον προχοπῇ ἀπο τοῦ ὑνόματος. ᾿Αριστον μὲν 

οὖν καὶ ἴδια ἔχειν --- 81. ἴῃ Οὐάϊος Β Ἰορίταν, ἴῃ {πὸ ἰάᾶ- 
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ΠΟ) αοβιξ: τῷ ποιμένι, οἱ 510. ἀφάξηλι5. Απίοα Ἰοσο θαι: 

ἐτήρησα) πρόβχτα ἀνθρώποις ἐοίκασι, διὰ τὸ πείθεσθαι τῷ ποιμένε 

καὶ συναυλίζεσϑαι,͵ καὶ προβιβασμοῦ, καὶ τῆς ἐπὶ τὸ βέλτιον πρα- 

κοπήξ. ἀπὸ τοῦ ὀνόματος εἰσὶ σημαντικοί. ἄριστον οὖν καὶ ἴδιᾳ 

ἔχειν --α᾿ 

2) σημαντικά) ψ α]5ο Ἰοσοθαίην: σημαντικοί, ΝΟΒ οἀἱϊ- 

ἄϊνι5: σημαντικά, γοίογοινάτι οαἰι «ὦ πρόβατα. 

4) ἐστὶ ληπτέος) Ῥ͵ΊῸ ληπτός, αἰ αηΐοϑ Ἰοσθθαίαν, 5071 

Ῥϑιθλτ5: ληπτέος, Οοά. Β Παρϑὶ ληστέον ρνὸ ἐστὶ Δ. 

5) κρείειν γὰφ τὸ ἄρχειν) ΤιΟσΟβαμιν: κρίνειν εἴς. Ἐρο 

οὐ ΠΊραϊο ἀοά}: κρείεινν, 510. ΘΗΪΠ) ΡΥδοίου ἸΙοοο8. Ὁ 

δυάομλ Εἰ 156}, ργο]αΐοβ δἰϊδῃι ἘΓΟΘυΟΙΪα5. παροῖ : Κρείωνν 

βασιλεύων, ἄρχων, κρατῶν οἷο. 

6) ἀσφαλῶς καὶ δι᾿ ὁμαλῶν) ῬαΡΙΙΟΌ]α ΠῚ καὶ μοδῖ ἀσφα- 

λῶς οχ ΑἸάϊπα τη ἰοχίπιμι ΤΟΟΘΡΙ. (ον παν 8. 4ἀΟατι6 11} 

ψΟΥΒΙΟΠΘ. 64}}] ΘΧΡΙΘΒ81. 

7) -ς ὄχημα) δὶς σα Π οιβκίο Ἰθσοπ) Ρ1Ὸ σχῆμα, 

Ῥεοίουε ᾿πμπο Ἰοσι ἘΠ ΘΓ 115. ΑἸθαμίον 11 Τάριϊαο 

Ἡεϊίαοὰς Τ᾿ χρ]οαίοθ, 411 ἰάπηθη σχήμα Ππαροῖ, Τὰπ5. νϑὺ- 

Ῥὰ Ππδϑθοὸ βμηπί; «πγίοίοην φεϊπϑίίαρν ογοισίο ἐγ ἐὀμεογιγυές 

Μίαψιιθ ἐπ απέϊψαθ σοπεθ δοαίρίαγα “7εγομγῖμδ ἀγέοίξ 

ἡπδίείος ; οὐ ἐπ αἰΐα αρμαὰ Τ᾿ οσιροίμην αδφιραήέπιοιν ραφιε-- 

ἤμην ἐν Πηοπείῥῥιι5 αὐλείὰ ργαθῦρέ: οἱ ἑία δ ἀγίθίθ ἴοι ἔτ 

ἐπὶ’ Δ ρέομείίογιιδ: καὶ γὰρ -το σχῆμα, τ'εἶον 6δὲ απὲπιαΐ, 

δέψιιο Π͵ογοιγ δ δροοίο5 ογθαίζέτι7" ἐποδθρ. μέρίαην αν οί ἐδ 

ζάοο Πορνομγίο ἐγέιεέαπν ονἐδέζαέ Ταιδαπίιδ 7.. 17, φιιοαῖ 

25 ῥγάθ οφμοίεγὶβ ογθθεδ ἐμογᾷ, αἰφψιθ αὐ ροῦ θ᾽ οὐθαίργ θέμε Σ 

φογίευ ιέεην διεὀέμησαξ, σιαρρίαηυν δἱρὲ οορπία ἐν ἤ7α-- 

παρ ἤαίνὶ5 τὲ δ Π͵]οΡοττῖο οἱ ἀγίοίο, φαα ργο ογΓῈ 

γον ατιΐδαί, διιϑρίοίοποιν, ἐμυΐίοί!., γα αίοην διμὗδδδ6 γατπ 

ἐΐοποσε: Οοοιίία δμην τη γϑέθγία ἐπ ἐἰ45, ἰδίαοίοψιια δαογὲδ 

γεγιίην εἰ ρἰμγέπεεπι τυαίτεγαίζεσην ἐπί ουρτοίαί ἰογίοην διεπιοραπέ. 

Ἀπ λἀοὸ ἐέαψιθ τογηίην ἐθπιριι5 αἰοποέαξιην οαίδέζπατξ μοέ : 

εδί: αγίθβ δμῖπν ὁοεέεδί δέν τ ρεσαξ, ὠ ἤϊαπὲ- 
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ἄϊιε5. οφτιιίίτιγ. “16. ψιΐα τογῆο ἐορονο ἐοηαετιίτι7" οὕ 68, 

ὈγεΟἰζέτι5. 658ὲ Π7]Ογ Οζι πε5. οἶτ5 τοὶ, δέμμμίψιεε ἰαπηοδξ ἀἰεοίογ' 

7μ͵886. Ἵεγειείζαπι5 δ αΐῆο᾽ εἰς. 

8) --- τὸ φοβερώτατον πέλαγος Αἰγαῖον λέγεται.) ὅϑιι 1445: 

Αἴγες. Αἰγαῖον πέλαγος, τὸ φοβερώτατον, ; Ραριηΐαβ Κ΄. δ γῖνα- 

γα: δώργα “οροαβ ἤέθιθα αὐφιιιίῖ5 αγπῖοῖ. Ομοαῖ «4ε-- 

δδιεπν πταγθ ἐπεγ ἑαἰ δϑέσιεπι. οἷ ΒΟ οΙΙα5:. 86 Το οορ].. τ, 

155.: Αἰγαῖον δὲ τὸ πέλαγος ἐκλήϑδη, ὅτι δίκην αἰγὸς ἁλμάτων κυ- 

ματοῦται, (γι ΟΡ ΠΟ Ομ ἰἰοίαν οἰΐαα ΠΠΟπΡ πο οτῚ τῇ 

Πῦντο: “οῥαξίοτν εἶπεν ογαρο αν 7ιοναμπί, τ] ἴῃ ψου510- 

Ἴ6 δον η10α, ἀπᾶο Π1ΠΙ δα Πηάητη δϑῖ, μᾶδο Ἰο τι γ: 

7 ων ζοππίεπ, ρον Οἰῥοξ βδΩροπ,, εἶα85. τρὰν τι ποοῖ ἐπε 

ϑέαπεο τράγον εἷος Καπαΐ ρου ἤἤγῥοηθ τῖς ραδδοίγοη, ἀπ) 

ταρίολον ἤιδεΐ τρῖ) τρόϑοπ, οἷο} ζιἐλο δέον ἰζολοι ϑρρίδη,θ, αἷΐθ 

τηγν86 76 (ὐαίψεο χπαολίο, ὠΐοδέ οὗπο σαν ἀπξαάπιθμ, Ζολ, 

έν σάπξ εἰον Πογπι αἰδγοῦ, αἶζ ἅειν. ΙΝάπιειν αἷδ8 .“6-- 

φαΐδολον ἤζοογεβ σόὸσν εἶεν πιοροπαχίί σοι, ΡΥ δη, Ὁ1, 86 11}67' 

7 οἶον πογίοέέοα. ΤῸ ϑδθνηα οὐ ἰεμροϑίδτι5. ΑΌσδΘΙ 

ΤΩΔΙ15 νᾶ οἰϊαιηπ Ὑγογπδάονί. δὰ ἩΠΠΟΤΙ Βοος. ΧΤΗ, 

ζ. 9. Ρ. 510. ΑἸ ἀϊοσαι Αἰγαῖον πέλαγος ΤοΥία586 ΠΟΏΙΪ τ 

Ππαΐαμ 6580. ἃ ἰπ5η18: Αὖγαι, τὸ Βομο] αβῖ, Αρο ]! ὁπ ἘΠο- 

ΟἿ 1, 851.: Αἰγαῖον πέλαγος ἐκλήϑη ἀπὸ νήσου Αἰγῶν καλουμένης. 

“δἴο., πιὸ 1105 οὐ αι. ΑἸῈ ἃ Ασσοο ΠΟβοΙ ρϑΐγα,, τι 

ΣΑτιοΐοῦ ΕΠ ο]όσιοὶ Δίασηϊ 85. ἢ. σ᾿. ποοια οομΐ, Τ,8-- 

οἴδδι θινιη, Το ΤΠ 6 ΙΒ ἘΠ ΕΙτστπα. ΤΙ. 

Ῥ. 565. εὐ. ἀπ 1 θθπο, οἱ Καρρίαιη δὐ Αγ διοίο]. ἀ8 Μέπα-- 

ἄο Ῥαὰρ. 7χο. ΑἸ οἱϊαμν αἰϊο πιοάο ἀεγιναπέ. δοά ορίηϊο 

δοῦαμι, «τ π|4 ποπιὸμ ἔπάχοσο ἃ 5 ΠΙΡτι5 Πποίτ 121, 

νουὶ δἰ μα ΠΠιμα || νι δοίαγ. (ὐδἴθυση ΔΡ αὖγες ποδὶ ἃ 

οΥοἴποιι ἰγαμαὶ 7. ἄοροπ, νοσαβα]απι ΕὙ 5: σε, ποῖ 

β᾽ σαὶ οαμ5 (οἴ, πἶδὶ ΤΆΠῸσ, δὐίαιη ποβέσιιι. 77 Ὅ96η)}} 501- 

φίϊι5. δπϊπὶ Ἰοηἶβ ΡΟΣ ἀϊραμιδ Αθοὶ. βθορα ἰγαηδιῦ 1Π Ρ, 

9) καὶ αἰγίβοτον καλεῖ τὴν ἀγ) Ῥγο αἰγίβοτον καλεῖ 8.)ν0- 

οα Ἰεσεραίτι: αἰγίβοταν ἀεὶ, πιο άο56. 
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“ “Ὁ Μ ,ὔ ’ 4 “Ὁ 

10) --α τῷ περὶ ἀγώνων λόγῳ --αὴὸ ῬΥῸ ἀγῶνος, τιΐ απΐοα 

Ἰοσο]ναίιισ,, οἷα) ἈΠ ΟΙΒκΙΟ δΟυρ81: ἀγώνων, ἴ 9]π7.; δἴο Ὁ ᾿ ᾿ ) ᾿ 

Οὐ τι δι ἃ ΤΠ ν ΘΗ {τς 
“ Ἑ , , Ν ΡΑΕΨῚ , μ 

1 1) ὅτι καὶ γυνη σαὺυ πορνεύαει, καὶ κατὰ τὸ λεγόμειον κἄ- 
: ' ῃ ᾿ ' 

ρατά σοι ποιηοει; καὶ οὕτως ἀπ.) δΊῖ᾽ο οἵη ϑαϊπϑϑῖο (4 0 γ- 

ἘΠ] απ. ἀὸ ῬΆ]}ὸ Ρ. ὅὅγ. --- 559.), 1))2ὦλ Ἐτοθηο ((]οϑβαις 

αν. ΤΟ. Τὸ γρ. 0ὅ06. εἱ 54.) αἰ δάσο. οἀθπαιλ ΟΑΤΑΥῚ γος 

ὅτι “ἡ γ. σου π.. καὶ τὸ λεγόμενον, κέρατω αὐτῷ ποιήσει, καὶ οὗ- 

σως ἀπ, ()]ὰτι5 Βουνιοι 5 1ῃ Ἰαὺ.: Αμτίαιια ἘΠ}}}185. ἢ ομλα- 

Τὰ, Δ μοῖο5., πᾶρο ΒΟΥ 11: αἠοχατιαίεν ἢ 7α,Φλ1:5. ἐγν ᾿τπιῖτν 

δηιαἐδ ἠοῖ 86 ἔχω ταοίαρίέ, “ἰπεμεογῖδ σολὗτεΣ τεὠἐψιο 

φ'ὐδοηείμιδ,, φιεζώϊϑ εὐ οαρείδ ἐπεροσίξ οοποζρία ἐμεδξ, πιο-- 

γυΐίογ δ “Τἰἠοῶθο. διέοοοδϑοῦοδ Εἴϊέδ., ϑϑίδιεοῖ,, Ῥιοζρηπαοὶ, 

᾿ιγοϊμιαολὲ, Δἰπεϊσοπὰὴ, ἐπ πιεηυπεὲδ ΟἼλ7.65 οογπιὲ, φιαδὲ 

7ονρ δ, ἀοινονγθ τεέΐψιεθ πφαηδοίο,, αἰοιεο σου εξ, εἴδοιι 5. ὧν 

ἐμεοὐϊόεία μαογίογιον τογέϊέ δομμ ΠΟ) 710, ἐπέερργοα “ἔκέθηι: 

ογιδ, Ἔουιο. Ναηι απίο Αυτοτηϊαἀοχιλ πΜΠ}1|5, «πιοά 

5ΟΙΔ}.,, Πιι1τι8. ΒΟΟΠΊ 1118. πιο ΟΠ ΘΩ] ΤῸ]. Οὐοῦ οηΐῃὰ 

Ὑσαυσ, Ἰγοά, Βομηοάϊος αὐ ΟἸοορομὶβ Τριβδί. κἀ ἄϊν, ΥΠ. 

“ά. δὰ νοοαδυΐπ: Οὐἰμέϊοδ, οὐπιοοιῖ, 1 Θά 710. αἰζοηεῖτ5 

χλῖμι νἱάοίαν σομίθοῖδδο, ἕδτιοι νἱίο. Οοηῇ, ῥναοίονοα 

οἴη) ΠΟΒΙΤΟ ἰοοῸ εἰδὴ Ἱιιοῖᾶμ, Ἐ}1α]ον. ἈΤον ποτ Διογέ- 

γους "αὶ Πολυδεύκους, οὐϊί, “Π. Εἰοιηδίον. ρ, 222. ; Δίομπανσ. 

δα )τοῦ. 1 μαογί, Τ,. ΠΠ. ὅορσιῃ. τοϑ. δὰ ψῦρ. κυριεύοντος --οὶ 
᾽ 

Ἡλτάμη. δα Ρίπ. ἘΠ5ῖ. Ναὶ. 1,. 28. δεοὶ. 68. δ ψοῦρα: 

εὐ ο5 αὐ οί, ΘΟ ΡΟΥΜν σαῸ, τὸ οἰλκένυδ.; 1 αΌγϊο, δᾷ 

ΒΕΣΙ. θα ρετιος ῬΎΠΟΝ ΕΟ ῦνρΡοῦ. ἘΜ 1ΠΠς ' 22. ἃ 
νεῦρα: καὶ κέρατα ἔχεις. Ἐΐογιο Ῥεῖδο, Ατί. Ορρ. Οροῖὶι 

. οχί, ἴῃ Οοιπποπίαϊξ. ὅοο. Οοῖι. ἽΝ, 11, 0 27.; ἨΠΒΟΙΚο 
᾿Απμα]θοῖ. οὐ, Ρ. χθδ. 85ῃ.: ϑ,Ρδηθομι. ἄς Ῥγαρβί, οἱ ἴα 

Ν. ΤΟΊ, γν. 405. ῬΡΙάΟΥΙΟΙ ἰάσοΡ85. Ληππδάνουβ. ἴῃ ορὶ- 

᾿ δγαπιηταίαᾳ δηἰ ποϊοσίαθ σγάθοᾶθ βοομηήπη) οτϊποι Απα- 

Ἰοοίονιῦ Βυαπ ΚΙ, Υ 6]. 11. Ὁ. 1. γὰρο. 51. οἱ 4λά, οἱ 

Οοἴαν. ᾿ευγαν, ἀθ Ῥαμίομ 15 εἰ έτη 5, ΧΧ ΨΠ: 

5 
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12) ἀσφαλείας διεγένετο) ῬΎΟ διεγένετο φηιΐοα Ἰοσοραΐαν: 

διεγίνεται, ῬΟΥΡΟΥΔΙ. 

16) προϑύμως ὑπακούεσϑαι σῴῳμ. καὶ εὐνοησιν.) Ῥ͵ο ὑπακούς- 

εσθαι εἰ εὐνόησιν 5ΟΥῚΡῚ τπροῖ ΠδΙδκίαβ: ὑχακούσεσϑαε εἰ εὐὖ- 

νοήσειν. Βεπο, Ψυΐραία ἰδιηθη δἰ μα1 ροίοθϑί. Νά Οτδθοὶ 

ἀππηῖ νι ῬΓῸ ΠΟΠΙμΠῸ βαρ δία ηίνο δδθρίβϑίμιρ ροππηΐ, 

οἰΐϊαπι βίπθ ἁυίιοι]ο. 

14) ὄνασθαι ---ο ) Αο]ΐαη. ἀθ Αμϊμπη8]. 1,. ΧΙ. ς, 25.: 

ϑατὰρ οὖν καὶ Βάϑυλιν τὸν Κρῆτα ἐς νόσον φϑίσεως ἐμπεσόντα, ἐξάντῃ 

τοῦ τοσούτον κακοῦ ὅδε ὃ Θεὸς (Ξάραπις) εἰργάσατο ὀνείων κρεῶν 

γευσάμενον' καὶ προςέπεσε γενέσθαι καὶ αὐτῷ παρὰ τὸ ὄνομα τοῦ 

Φωου: ἔφατο γὰρ ὀνησιφόρον οἱ ταύτην ἔσεσθαι τὴν ϑεραπείαν καὶ 

ἴασιν. 

15) Καὶ πρὸς τοὺς φόβους δὲ ἀγαϑοὶ διὼ -ττ’ λόγον.) Τβη- 

δὶς Αὐτϑιπὶ ἄου 5 ΧΘΠΟΡ ΟΠ 15. Π]βιουϊαμ ἵπ Ἐχροαϊξ, ΟΥ̓ 

ΤΟ, "3. ζ. 10.: Προϊούσης μέντοι τῆς νυκτὸς ταύτης γ καὶ 

“τοῖς “Ἑλλησι φόβος ἐμπίπτει, καὶ θόρυβος καὶ δοῦπος ἦν, οἷον εἰκὸς, 

φόβου ἐμπεσόντος, γίγνεσθαι. Κλέαρχος δὲ τολμίδην ᾿Ηλεῖον, ὃν 

ἐτύγχανεν ἔχων παρ᾽ ἑαυτῷ κήρυκα ἄριστον τῶν τότε, τοῦτον ἄνει- 

πεῖν ἐκέλευσε, σιγὴν κατακηρύξαντα, ὅτι προαγορεύουσιν οἱ ἄρχοντες, 

ὃς ἂν τὸν ἀφέντα (51. Ιθσο ρῖο ἀφιέντα) τὸν ὄνον εἰς τὰ ὅπλα 

καταμηνύσῃ, ὅτι λήψεται μισϑὸν τάλαντον ἀργυρίου. ᾿Επεὶ δὲ ταῦ- 

τὰ ἐκηρύχϑη,), ἔγνωσαν οἱ στρατιῶται, ὅτι κενὸς ὃ Φύβος εἴη, καὶ 
φο δ Ἢ 

οἱ ἀρχοντες σώσί, 

10) γεωργίαν; 

- αἱ γάρ τε βοῶν προφερέστεραί εἶσιν, 

Ἕλκέμεναι νειοῖο βαϑείης πηκτὸν ἄροτρον «τι 

ὥς φησὶν ὃ ποιητής. Μόνον) [ἰὰ σογγοχὶ ΟὐαΙοῖ5. Β ΤΠΠΠογαυπαῃι 

νοϑισία δοαιαίπ5. Παρομ 8: εἰσιν ἀλλ᾽ αἱ μὲν, ἐνίοις βαϑείη 

((υθ8. ΒΕ ρΡΟΥΡΟΒΙ 15. Ρυιπο 18) πηκτὸν ἄροτρον" ὥς Φησιν ὃ ποιή- 

τής. μόνον --ττ. ἴῃ οοἴευῖβ ΡΥ ἀεοχαηΐ νοσρα: ἀλλ᾽ αἱ μὲν 

--- φησιν ὁ ποιητής. (δίογιι μὲ γϑεβαβ δαπΐ Ποιηοτὶ [1184, 

Χ. ν. 252. οἵ δᾶ, 
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17) Ἔοικε γὰρ τῷ ἱστῷ -το} Ν᾽ οἰτιϑ 1551 πη)ὰ οϑὲ σου ραν δ- 

ἢο ἡαμγὲ οτιηλ παρε. ἘΠῚ πυ!αθ σοηΐθβ οοίζοι νοσοαθι0 

ζαμγέην οἱ παρεην ἀδϑισηαπί. [Τ}ἀπὸ σοι ρα ΟΠ θ ἢὶ ἰαιγ-- 

δὶ Μοβομὰβ. “ποᾳιιθ 14Ὑ]}}, ΠΠ. ν. τοῦ. Ἐπγοραι πᾶ 

αρηΐ ἀϊοομῃίρηι: 

Δεῦϑ᾽ ἑτάραι φίλιαι καὶ ὁμήλικες, ὕφρ᾽ ἐπὶ τῷδε 

᾿Εφόμεναι ταύρῳ τερπώμεϑα, δὴ γὰρ ἁπάσας 

Νῶτον ὑποστορέσας ἀναδέξεται οἷά τε ΝΗΥ͂Σ. 

18) ἀγριαίνηται τιγὶ ὃ λέων) ῬΥο νυ]ραίο: τὸ, οὐ Οδ- 

ἄϊοο Β βου δὶ: τινὴ, φιιοα ἀρίϊι5 Β}1}1 νυν] οραΐαγ. 

19) Ἔσικε γὰρ καὶ ἡ νόσος θηρίῳ) ΑΓ ΟΥΊβολ δηΐο ἔσικε 

ἄοἰενὶ. πὸ ρογάμποι 14, «ποά ἩΙΟΓΟΠΥ Πηῖπ5 ΑἸοαμπείοχ 

101 τη ΓΆΡ] ΕΟ] Ιβοας ΠΧ ρ]]οα!οπο: .76αἰϊοίπαην ἡπόηο 

απδὲοοέ ρ61 ἤογομέθ), 8 ον οαν»ῖ, οἱ ἀλεξικάκου ΘΟ, ΟΠ Θγι-- 

ζω, αεἰλαφδὲέ, φιεέψιεο ἡφογέοηη τ ῖ556 ἐγααίφέιεγ: ογτέδ δἐφτεῖ-: 

ἔρην ἐπιδέϊἑιιέιεπν ζπεἰε οΥόθυν ροναβιαγθ, {εξ ἐπ θη ἐθ 5. τ)ηα5-- 

δοίην Ὡπογος «ἰορείξογοέ » 7108 ρμοορίαρ {77.621 07.471} Π101 8 {70-- 

γεπιῴθ πορεΐηξῥτεδ τπταἰξοϊίαγιί,, πέροέα σογρογίώην Θαγπῖ-- 

έοος αὸ ρογαίογϑο: εἷς γὰρ ὑπὸ ϑηρίων, οὕτω καὶ ὑπὸ νόφου φϑεί- 

φονται αἱ σάρκες, τεξ δγεῖπυ α {[γῖ8, ἐέα θὲ αὶ πιοσῶο ον τη {41}-- 

ἔι)) οαγμ8, αἱέ Αγἐοιηνονιε5 11. ο.. 59. (πὰμο. ο. 84.) ϑεα 

τ ος 12. ἐεογίόπι, οἠ  ογαίμην ργαοϑδα, ῖγ πηογδτεσιυν ἐγααξέ; 6556 

ἐγυΐπν ἡτογύιεην δὲ 7 γα 6 δἐπιίέευ: τὲ πυΐφιεην πον δὲέ, ἐγ ὦτε-- 

ἔπεσι ΠΠοροιἶΐ οατερέπσιν ζεομῖδ ἐαηυψιέαπν ΓΡογλέοο., ἡπογῶο-- 

γιώσιχιιο ἐγζμσπαρἠαέογὶ. (Ομ , δὲ Αὐπορ. 8δάν. σσομῖ, ἴ,. 1. Ρ. 

80. οὔτε. Ταισὰ, ΒΒ. ἸΡΊ4πὸ 1λοδιάου. Ἡονα]ά, 

20) Σκύμνους δὲ λέοντος) Αο]ΐαι, ΠΙΒῖ, Αμῖ. 1.. ΥἼΙ]. ο. 

ἐπη.; Λεόντων σκώμνοι καὶ λεοντιδεῖς ὀνομάζονται, ὡς ᾿Αριστοφάνης ὃ 

Βυξάντιος μαρτυρεῖ. Τιαρδάλεων δὲ σκύμνοι τε καὶ ἄρκηλοι" οἷς. 10]. 

ῬοΟΠαχ 1,. Υ. ὅόση. 15.: καλεῖται δὲ τὰ μὲν τῶν λεόντων ἔγγονα, 

σκύμνοι. 4 «πθηι Ἰοσιιπ νἱ. Οοιμιποπίαϊοσοβ. δ βγομίμϑ: 

Σκύμνους, ἐκγόνους λεόντων, καὶ ἄλλων δώων. αἰ] ν᾽ θη 6τι5. ΑΙΠ6Υ-- 

ἘΠ ἀπ ΠΡ 14, ΒΈΡΡΠΟ. ν. 1222.: σκύμνοι λεόντων. οἱ Ῥαξδὶπῃ 

ἀΡτ 41}05. ΒΟΙΙΡΊΟΥ 68. 
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51) σαίνουσα) Ῥτο συμαίνουσα οαππη Β οἰδκῖο σοΥγτοχὶ σαί- 

νουσα, “ποτ 0 οἴλαπι ΤΠ ΥΡΓῸ5. νου Ὁ: δέωπαίζεια. ῬοβίαΞ 

1αἱ τὰ 5επίεπίϊα. 

22) ἐπεὶ κιναιδιαία ἐστί) ῬΕῚ Το 6 πα 8 ΠΟΙΊΟΙ πη  1- 

665 ἰμίο] Πσταλίτιν ἀρ Μοίεσοβ, Ἐϊβίουια 1111π|8 Τ,θαδπδο 

χηου ει Ἰοῖ5 ἨΕ ΠΟ οἱ Αγ δίου 015 Ρᾶ551Π| ῬαΤΤαΐασ,, δρᾶ 

ἀϊνοετβϑα ἃ ἀϊνευβϑῖβ. Οοη. Ῥοΐγδοη: 1,. ἼΙ. ο. .4δ:, Ῥ]α- 

ζάγομ. ἴῃ {γ: 6 δσαγνυίεία, ῬΊη. Ν. Ἡ, Χ ΧΧΙΝ. “. ὃ. 

10. Π. 12. εἰ ΧΠ]. 7. δἴαπιθ 1105 ΠΠΘΡΟμ μι, ΑἸΠΘΠΒΕΙ, 

Ῥαιιβαπῖδθ οἱ 1 ,δοίδη 11 5. ΡῈ. τὰς μὴ] 1 το Ἰροοδ νὰ ἀρπα 

105. 50] σον, τη ΝΟΙ 5 84 τι86}0. ----, Ρ. 98. 

25) τιάρδαλι) ἴῃ ΘΙΘρΡΙΙΔΠΙ ΡΊΒΙΗΙ ἴθ Αππὶ Ῥαγῖοβ 

Μυιποϊοστα Ππαοο Ἰοσιπῖτι: Βαοοΐο ἐπργίμι5 ΦΡαπέλογαδ 

βοαογαγμπέ Ζ εἰοροδ, φιοα τῆπὸ αἰοἐροίοηίτι, εἰ ἐπεὐύγαέαθ 

“7}αοτζζιι8 οαρίαπίιτ. ΖΤΠπὸ φιλάκρητοε αὖ Ορρίαπο παίποῖ-- 

μαπίέμ", “τι ϑαοολὲ πιέρέοος ἐν Ῥαμέλογαδ {μεέδ86 πιειμέα-- 

ἐώ5, εὐ ΤῬεπίλοώ αἰέαία566 δολεὐξέ ἐῤότο ἐογέϊο εδ ΖΚ ἐπιαέξομ. 

Οὐ τιαομίαγιεσι ψοψηο τοωνείαίεην δασολτϑ “μτππὲ ργαθ-- 

5995 ᾿αῦοέ πῶς ρὲομέξανε δἐδὲ πέμμα: πιτ) ατεξιμχικ ἔξ ἐδγτ-- 

)}ονγ 5 ἑπεοπδέαπίέξαπν παΐμτας ρον αξα, δὲ οοΐότιεην αἰξμογδὲ-- 

ἐαίς γοίεγί. Ῥορρο, πεογέθμϑ ταγέεην ἀομέπουν ραγάαζεα 

Ῥοοίϊην αἰοιια! Οναφοΐ, αέψιο ρέξαποι παρδαλωτὲν ἀρροίαπέ, 

ἐεοίο ΚΖ αγτὶπο. Ταμέλογαο ἐέοτν ἀξογορίγρλξοο ποπυΐποπν εἶο-- 

ἴοδιίτ οἱ 9 απ ὐπμἐεπίμεην δέραπέ “οογρέξι, ὁ Ογο «ροζίεις 

ἐγοαοπάχι 651. Ζ|αψεεθ 2,67" δοηβηζιγ φίδια αγααίζη, αὖ 

ἐμ δ οὐ τπαζογοῖς ρογἐοιείμεση, ρογέσηείεγε ἄροοτιέ Ομ ΟΡ ΖΣ, 

οὗ τατγϊοίαίεην αγιεηηαέϊ8. ϑιέοηγοαέ οἔΐαηε πιουῶοδ, πὸ 477-- 

ἐεριϊάονιι5 αἸεοίον δέ, ψιεογέην μέμεγητιε8 656 γέγαν. Οεἰο-- 

σα οὕ ποϑίρο Ἰοσο οοπῇ, οἰἴϊαη ᾿Νοβδίσιμη 1πἴγτα Τρ, ΤΥ͂, 

εἰ δ6., ἈδθηιοΙ; 272. οἵ Αοἰταπ. ἘΠΛᾺ, 1. ὅτ, 

54) --- καὶ περὶ ὕμματαᾳ κίνδυ.ον.) ΠΠτισέγαν ἡ ππιπο ἴο-- 

απὸ Ὁ ΟΥν. κα Οδάν τς, Ρ. δό, 16. ΒΟΥ ΊΡΟΙ5: -α Ορρίαπ. 

7]. πο. 78. 

Αἴγλην παμφανόωταν ἀποστράπτουσιν ὁπωπαί, 
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Ζτπο «Τρ ἐονιώον. εἶο ραρὠαδ ργοώριης, καὶ νόσον καὶ ἄλλον ᾧό- 

βον οὐ τυχόντα σημαίνει, «(ἰαΐέ καὶ περὶ Ὀμματα κίνδυνον, γον, μέ, 

«ἰοοίἐοδένεια Πὶ φαϊιἐμδ. ρϑορίον πιαομέας, δοιὰ χιεοι νἱάοραηε 

ἐπ λαύενε ἐφϑαλμοὺς ὑποκεχοισμένους εἰ ὑπογεγραμμένους, ἑαη 

ἐϊρρίοιυίοδ εἰ αἐῥίογ". οοιεί5. ἑαδογατιοβ χρίόνται, (εἰ ον 41) 

δὲ φιεῖδ, ἐάν 67} οἷ ὑπογραφῇ οοιεἑογ ει, μέμεγ δα. οογιδιείογο τοέϊζέ, 

ἀϑηπεν δέἑέερ ἐξ δογ ρ(ογ, φιεὶ οἷο ἤαο γνὸ σρογεηΐ, Οἱ,.1}. ἘΖ, 

1γεογια ἐπ Οὐδενραίίοι. Ογἰοὶδ 1,. 1.37. ὁ, Χ΄. φιϊι8. ο05 

Ῥὲΐδ. διερρέίειιοἰϊδ διιρονδοώρο. ΖΡορδαθ ραϊρούγας ἔμ εγίογεα 

ὑπογράφειν εἰ ὑποχρίειν, μὲ οὐ ριειζογίογος οὐ χβαίογες ααἷξΞ 

Ῥανθγοηΐ, δοίεθαηί. ἽἋαἷο ψιτα παΐέρα ἔρϑα ἐπὶ ἀος απλριαίὲ 

οἷνροα οσμίοα τεαολέπαΐία μοραί. 77. «Δ» τεπιίάον. 43. ον ἀτ.: 

ὃ Πάφιος νεανίσκος εἰς, 

25) Καὶ γὰρ τὸ ἄστρον) Ῥαγτϊου πη γὰρ ὁχ Α]40 οἱ (ο-- 

ἄϊος Δ 1η ἰοχίπι γούοοῦνι. δ ίαια ΠΤ Ρ 68. δα ΠῚ ΕΧΡΙΟ85 

βιῖς Ζ εηέηι. 

260) Ἐλέφας ἔξω μὲν ᾿Ιταλίας --- ) ΟἿΒΡΟΤΕ Οπροῦὶ 8 

ἘΠΟΡΙ ΔΗ 8. οἷο. ΕἸ χονροιίαϊϊο 11. οαρ. ΧΙ: “μα ργαρίογοα 

6δὲ ποέαγιεἶμην, «““[γἐοηνίεἰογτοσν δογἰῤθ),86, οἰερλαπέοην οαέγ 

Ζ7εαίδαην δὲ “ιοίζασν ἔγν ΘΟ͵115. τ δτεγ,ν δ᾽)  Ἕοαν 6 ρον οϊεέπεην 

εὐ ἐξηνογοην ῥ᾽ ρίε7 οοέογ εν (τ  ΟΩ715. δ᾽ ε)7} 681) εἴ Π,Ω 9 ἴ-- 

ἐμείπποπν; εἰ δμγεείρην αεἰίογο, ἐν ᾿ἱταλίᾳ δὲ δεσπότην σημαίνει; 

“καὶ βασιλέα, καὶ ἄνδρα μέγιστον: τω φιεοιί πεϑοῖο ατὸ αὖ πο 77 6-: 

όχι ἐταεἰξέιεν διέ, Ζιλοαϊίἑμι5. ρίας ἀδοίοηαῦὶ Οαοβάγεοηε, 

οἰαγπν οὐ εἰμγαίιγιεην οτέπν ἀείογηίαίε Πἐπσιαϊξ τιορτοὶε, 

ψιεία ἑέα “ΠΠατιγὶ οἰορλαπίεπν Ῥοοαμί; μὲ ἐγαύϊε δρανίία- 

γυῖ5 δ “Δοἴϊο ἤογο; ομμδ ἐασιοῖν ἐν ορίίηιία ἰζῤτ 5 5807 }-- 

Ῥέτιγην 651: Οαπεβαὶΐ, ἐθοίο ϑαίπιασίο. 1γιδέαγιι5. 1 Ὁπι. 2. Ὁ. 

ὅι. Ζηραζέμ,ν οὐ αν ἐπεδίϊηναί; οὲ ““γἐοηπυΐείογεισν, ἐγ εἶδ-- 

γ8, οἰορἠαιέοπν ἐπ Ζ{αἰία τεδεεσ ραν ἀαἱ ἐννὠϊοατι μη οηεῖς- 

γνεῖσι, δι πα 6 αιοίογίξαξί8., δὲ 70» 6 “7αιεγος οαπν οὐ τῶ- 

ἐϊοηοην, εἰ ἐμυϊίαίἑονθ αἰδογιέῦν Τρορτείογιμμ, οἰερἠαηίθηι 

ὁγηπδοέμμιν “δοῖ556. πιοπαγολίας,, δὲ. αὐοΐπιαξ ἐξέ ἀρ ροἠας86 

Οαρφδαγϑην {πν ἀοπούοπι. οδ ππεηιογίαρν, ἀμέδἐ. Οὐἀϑδαγίβ,, 21ο- 
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παγοΐαθ {αι ογαΐἐ581)ι1. (λιιάο τείΐ αὶ Ῥαΐίίογο αἰΐοπα διε, 

Ζία πιΐρον «αἰεοοίμεισυ , “1γ,ἐοηζείογιεηε πλουτοῦσι αἰίαην δέ 

απ εἰΐαην., δέ γον 167) 11856 ἤιϊώγαθ νεί “ἿΠ»ίοαθ., τὲ δίε- 

λας Οαοϑαν τοοαῤαέξι, πθὸ “Τοίμίορίαθ, πιὸοὸ “ηϑείαο “Ὡ- 

φτούαηιοδ, πὲδὲ φοπεγαδέ ἡηώϊαο ποηλέηθ Ῥορίαΐέ, ἐδὲ οέζαυπ, 

αρπα ἐἰδαγηεην, ὀοέζμεαγιεην οὐρία; δὲ φιείείοην ἐπ ἄπο 7.-- 

σία πιααίπιὶ οὐ τοὐιεδί δοι)ιὶ εἰζοεθαγιέτγ" παδοὶ, πέξ ἱορῈ} 6 

ἤθε! αρμὰ Αἰρίζαηι. 1... 10. δ “ηνΐ, ὁ. τδ. τὰ ψφιοι οἰέαηυ 

ἐγαςτέ Οποδίογίξιι αρμώ Ῥίμέμην Ὁ, 22. οἱ οοπγνηναπέ 

λούίΐϊορπα “ηπεγαρία. ἀρ πος οογέο γορίμεπν {χεῖξ ατιὲ-- 

γηαί, βασιλικὸν κτῆμα ργορέογοα εἰοίπεν δίιγαθοπὶ; ϑδοε 

ὧν Πέαλία ραμοὶ οἰορδαηεἑ, εγαπέφιεο ρος δὲ τεεΐμοτ-- 

ἐἰέ; φια)θ ἐφὸ φιρείοην αἰ ἄπο ἰοοιην ὁασαηιϊηαηναίμπν 

γεζεψιο; αὐάαην ἑαπιθ, ψιοιῦ οὐδεν αΐξέοτιθ οἐζαγη, εἰἦοη τε 

ἐδί, οιμείεην Γρἐοπιζαίογιπ, μοι ἐγακίεγο, οἰορλαμπίοπν ζω-- 

Τομιὲ δαογμην ε586:. παΐὺ οἵ» ΠΩΥδδοί, εἰν ἔτ 8ογπχιῖδ 

φίδιυσν ρογϑεηιθγέον, δέ πιϊπαμέθηη;, ρηαθείζοογιο πιογὦπην ; 

Ὡρρτγοἠεπαογνέοηγν 1.670 δὲ ἐγι{ε; 7 οἱετιέοησι, γ1 07 6:  ΠΟἿν τότ 

θη, αρργεἠοιηαἰοπέθηηι, θα ἐαίροηλο μεγέοιίο δερ απείμεη; 6588 

ΘΜ (61. δεεφεέιηοίέ: καὶ γὰρ Φασὶ τὸ ξῶον ἀνακεῖσϑαι τῷ 

Πλούτωνι: φιοί ρμιεέο ζιοέιεην 8556. οὗ 7μεχνεῖσν τοί τιλφγιεπῦ 

οοέογοην, {πὶ απέηναΐξ ἐδ ἐγεῤτεζίιν, {Πα ραιίίο ἀτιέθ τξ-- 

εἰὐγπτεδ ργορέεγ' οοέογρην εἰορἢ ατίθην ἦτν 50})}7115. Ψέδιίηυ δ ουῖ-- 

έεατο ρεγιοιμέχμετι; εὐ οοΐο) ἐϊέθ ογηΐμοδιια θὲ ἐπ δίδα ταζεῖδ 

λαδεφαίῦ: ἐα ψιιοεΐ δὲ δαΐ8 αρραγοὲ ον “ΠΖαγέλαέο 2.. θ. 

ΘΡ ΡΤ... 7.731 | 

Οπμαρχιιθ τολίξ οἰσητίενν ὀείμπεα πίργα Ζιτὗγη; 

τιγνεἶρ ἠμαξιεί ραέεξ οὐδοι» 8 οἰορἠατγίοβ ἔππιο ας Φ)έοα ζεγ 

αγοραδέδοβ., γϑοέογ εδώ ΘΟ) 15) {1ι1586 “ἰοίίοροβ ἐδέο ἐθιτι-- 

ῬΟ7. οἷο. εἴο. 

27) τοῖς μὴ ἐϑάσιν αὐτοῦλ Απΐοα Ἰοσοθαίτι :  εἰθάδιν. 

Νοβ5 οὐ ᾿ οἸβκιο σου εχ: ἐϑάσιν, 

. 28) Ὄρνναγρος δὲ ἔχϑραν πρός τινῷ, ἀγνώμονα οὐ πάνυ εὐ- 

γενή.) ὥ'το νμ]δ.. ὑνώγροι Οοάϊοϊβ Β διποίογιἴομχ βθαμαΐαδ 



ἌΓ ῊΗΣ ΒΕ ΟΣ, 555 

βογίρβι: Ὄοναγῥος, ἴτ ΠΏ]. 511151}}., 4αϊα ΠΠΠΟΥ ΤΙ 5. 8 Π5τ|- 

1.115 δπϊοοοαϊξ οἱ βεααϊίασ. Ἐππάδηι Οοὔίσομι ΒΒ δοάιτι 

ἔπ ἀοάϊ: ἀγνώμονα, ΡγὸῸ εὐγνώμονα, 14 ἑαπηοι, τι μρανίϊοι]α 

οὐ ροβὲ ἀγνώμονα, ατιαὰο ἴῃ Οοά. Μϑ. ἀδεβί, 1ῃ ποβίνα δάϊ- 

ἀϊοπα τεϊοπία 51. 

29) ἄγρια π. τ. ἐχϑροὺς λόγον.) ἘΠΟς λόγον οχΣ Οοὐίοδ 

Β ἴῃ ἰοχίθπη τθοορὶ. 

ὅ0) --α διὼ τὸν λυκάβαντα,, τοῦτ᾽ ἔστι, τι χρ) [ῃᾳ Οοι4- 

ταθηΐαίίοπο ἄθ ππῖπο ἩΔΟΓΙαΠῚ Ρ] τ} 60 οἱ σοπηπιὰ ᾿ϑιαοᾶ 

ἴῃ Ἐπίποῖο ΑΘΟΥΡΏΣ Δίοσϊοαῖο χοροῦ ἶθ οἷο. δἀουπαία ἃ 

Τὰ]]ὸ Οάγοῖο ϑομίαοσοσο ῬΒΙ]Ο]οσο Ηο] ππαοβίδα! οη51. 1Π6]-- 

τηδοβίθ 11 1742. ἴῃ 4. (ἀρ. 9. ἰἰᾶοῦ Ἰεσιιηΐαν: --- Ζοοα- 

δ1ιιίο ἀμίερηε Δυκάβας ργίδοοβ Ογαροίὰθ ἱποοίας βασι διεὺ- 

ἑοοίΐδοο ροΐεδίαίεηπ, τὲ ατηπῖέν δ᾽ οι» 6716, σον Ζὲγηαγιέττξ 

ἐοοίϊπιοπῖο Πἤοηιεῦ δ (ΤΟ αγ8.. 1. ΧΟ. ν. τθι. οοηΐ, ΧΙΧ, 

ὅοθ.): 

τοῦ δ᾽ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνϑάδ᾽ ᾿οδυσσεύς. 

ΕῈ νογϑϊδ, φείαθδ. διε ἐπιζέξιετπν πιαγηιογ8., τπὶ ἡπδία Οἠὲο 

ΖΈΡεγ ΐ, ἐεφιετεέτιγ" (αρτρί αγι. Ογιεέεγειν ». ΙΧ ΧΖ 1 9.): 

ἙΒΔΟΜΟΝ ΕἰἸῸ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤῈ ΒΙΟΥ ΛΥΎΚΛΙΜΚΑΝΤΑ 

ΠΕΡΩΝΤΑ͂. 

---.- -ὲὲ ογρίπε ἡτιΐμδ αἰδοΐϊοη δ ποτὶ σοπτθηϊέ ἔγιέ6 7 ἔρδο5 

δογίρίογεοα. Ῥεϑίεγιεβι “δὲ ἐπὲπε αἰἰοέτευ σοπ 6 αἰτιγυΐ τὸν λυ- 

κάβαντα ἀπὸ τοῦ λύκου, ὦ, 6. 5οἴε, οιεΐτ5 Οἰγ 8. αππιὲ ἑοπϑί έ-: 

Ζιμεγιίῦ. ΤΡ αοῖέ οέπν ἠϊῈ Ζαογοξίις (ϑαίζειγτιαῖ, 7... 7. ὁ, 

17.) ---- Αμζακηι τ67γ0, οἱ ἧπ ἢὶς Πεογολέια (ροο. Δυκά- 

βας), -1)1ώγηπις (αα Πογιογὶ ζοοιισι, πιοιίο οἰξαξιεη) ρὲ 

Ῥοξιϊ5 “!Ροίϊογχεε {λοιϊέ ϑολοίίαδέες (αὐ “ἰγροιαιίῖς. 7, 

11. ν- τι22.), λαπὸ τόσοην εἰεγίναπαην 6586 σοπίεπείχεεξ 

παρὰ τὸ λυγαίως βαίνειν τὸν ἐνιαυτὸν, ὅ ἔστι σκοτεινῶς, φιοΐ 

απτιὶ ἐοπιριεδ ἐἄοίέθ δέ ἐαέογιέεγ" ργαρέθγοαί, ἐαῴεο ᾿,ΟΡΟΡ 

« φηιφιϑάαπιν  οἰΐωηα λυγάβας δογίδί. “ Πιεργίπιδ σέωϊοπία 

δοί αεγίἀξίο, οπΐμ5 ἤἰιδέαι! τες ((ὐοπιπιοτιέαγ. ἀπὲ ἤπίοηϊεγ, 

1. 111. ». 598.) πιεπιϊγιϊέ, ϑδοριεαίιεγν πιέασιν αι ἀρρεζ- 
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ἰαίιι5 ὑδέ λυκάβας ἀπὸ τοῦ λύκου, 1, ὁ. ἤπερο ;, σιιοαὶ, φικοπεᾳεῖ-. 

γιυοάίμην ἐμρὲ, - τοί εν }έδειι (ὐα. “|6ἰζαπ. ο΄ παΐπ απωὲτ 

πεαέζεσι, ἰ. 12. ς... 6.), χωτωη, πιο. ἐπαϊξέοίμσε γα ρίοθιρηον 

ἡείοχιιο οετεαίανη, ῥγολεθ ργαθοθαίειε 5. ἀργερεέ πιοτἀζοιεδ-: 

{116 ἐοπηοί : ἐ ἃ οἰζαην αηπΐ εἶϊες, δεγίο αι ἐμ ογτρία 

εολαργεμίος,, ἐαδιημγς τε “ δοερίίδ, φιροιί λυκάβας 

αἰἰοξίο δέ ηρλέγιτιΣ. τοϑόαία αἰψμθ, φιοω “ἰριθηνζίοτεἐ ΠΟ 1515: 

Ἠντι5. ἐεεηϊ πιο ῖο, ρορίϊοα, ἀὸ ργοίμείθ α΄ δέ Ἰοηπξέαξε, 

φιμκ {ϊν γμε77 18. δοέίζοἐ6. δεγῬάαγμηέ Ῥείθγοδ,, αἰέεμαν οἷο. 

εἰς. οαΡριι: λυκάβας, ρυῖτμα ΠΠξογα,. (πᾶ: ΟἹ πὶ «ἐν ΘΟ }1ε- 

Ῥοραΐαν, 1. ΠιΠ18, τη ἀπ] Ρ 15. 8} 4ΕΙ 611 οἰ σε Πραιέαια, 

ΒΆΘΡΘ. ΟΟΟΘΌΥΥΙ. βοαίισου ἀθ Ἰλμοπααΐῖ, "Γελαρ. Ἶν ὁ, Ὁ. 

ὥϑά, δοι. ἢ. Πἰπὰ Τὶ ἜΧρΠ σα ἐμιιδίν λα, ὅθ πο Ῥοία-- 

σἰπϑ. 46 Ἰ)οοίν. “Θρ. 1. 11. ο..50.. οἱ. Νοχὶδ. (6 Βροοῖι. 

ϑυγομῖαᾶς, 2155. ἅ. ». 565. Τ᾿ 5α115. σοηϊμάπχενο,. (ὐὐμ 

πιοϑίσο ρῬγδθίοσοα θοῦ οομῇ, {μ  αμὶ Ππηρογχαίου, ΟγατΥ,. 

εα. Βραμἤεμ, Ρ. 154... δάνξδν, ἔπη} «ἰδ: πὸ οὐ πλ6- 

δῖρ6.5. 1100}}. Ρ. ὅ.. εἰ, 5ᾳ4ᾳ., θεἶϊτι -δὰ Ορρδλ). Κυνγι..}. ἘΠ. 

τ. 217. Ρ.. 199, οἱ 1ο. (11. Βομμοι 9 }1 Δαιριαν τιμὴ ἀλμηθας: 

ἀαϊϊομππαι Αἰᾳφαθ Απποίϊδιομτι Δὰ Αοαπιαπ 1)6 Ναΐπτα 

Απιμαδίη. ἔ,.. ΠΙ|. ο..6. Ομποὰ  Αποίαι! ἐπ  ΘΠ165. 11 

11. γοϊαίπο {ἰργι: Ἐοϊίααια πργόύαχ ΕὙΔάοΡΙοι 11. 46 

Ἁγία Νομαπάϊ, οὐπὰ ἀνίθιι8. οαἱ. 1, Ος ΘΟ πο ον]. “- 

21) δίεισι) 5΄Ί΄ο. ὕχὸ διεξιᾶσι, ὉΠ 11. συ ]σαίθο, «ΒονΠ)551 

(οάτοῖ5. Β δποίογαΐοιη ὁ δυάδα, (11 5μ8. πίπο 4080}1- 

51}, βθαπαίτιβ. ᾿ 

92) ἐκ τοῦ φανεροῦ ἐπιϑησ.) Ῥοδβί Φανεροῦ ΑΥἸλοσ]πιμι σποιὺς 

ἄἀεῖουϊ οχ δυοιονιαΐο οάϊοιϊθ Ὁ... 41 [Δ Π16Ὲ. ΡῸ ἐκ. τοῦ 

φανεροῦ Πιαροξ: εἰς φανερὸν. , ᾿ 

55) ᾿Αλωώπηξ --- λάϑρα ἐπιβουλεύοντας.). ΑιϊοίοίΕ165 ῬΏγς 

βἱοβθομι. ΟΡ. θ.. Ρ. 150..οἱ 8ᾳ. οι. Ἰύγαῃζις Οἱ πυῤῥοὶ ἄγαν; 

πανοῦργοι ἀναφέρεται ἐπὶ τὰς ἀλώπεκας. Δά. ποβίχστμ Ἰοριμα 

Ρογίϊποὶ οἰϊδην ῬΡον ρθη: . Ζ, μέροϑ. ρέζεην πυωέαξ» ποι 

ὑπῖογθδ. Οὐομί. οἱ ΔΎ οἰβίξα. ἀ ἴνασ, ΜΠ] 62: ΑΛ 

᾿ 54) Πι- 
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54) πίϑηκος ἄνδ, π. κι γ. σ.) Αὐτά] οι) οἰΐαηι Του 51 [6 πὶ 

Ζα 856. νουϊδίιμι] ἢ. ΤΙ ου]ν. ν᾿ τοοο. πιϑηκόμορφον. γο- 

οαἵ “ΓΟ 5:0, ΟΡ ἴδοιοὶ ἀοίονπιιΐαίοι. {πιὸ ρογεποὲ 

εἰϊαι Ῥυονου ιν : Πιϑηκισμοῖς περιελαύνει. ΟὐμΓ Ῥγνονοχ- 

Ῥίον. 6 δπῖαα (πε. ΧΙ. Ῥγον. 89. τρῖψπιο πάν, ϑομοι, 

Ψιάο. οἴαι ΓΔ θιαμ. «αἱ ῬΊαπ!. ᾿Γσπαοα]οηί. Αοἱ. ΤΠ. 80. 

2. Υ. τά. αὐ νεῦθὰ: οὐιγεπες ρθοτί5. 

Α 35) κυνοκέφαλος «-- νόσον -ττ τὴν ἱερὰν καλουμένην.) Ης- 

5.0}. : Ἱερὰ νόσος, ἐπιληψία, οἱ Ἰάοτη Τ͵ΙΟΒγΟΝ.: Μεγάλη γόσος, 

ἢ ἐπιληψία,. Οομ, οἰἴαιῃα Εοοδιὶ Οδοοποηι ἸΠρροογαϊ. 8. 

Μεγάλη νόσος: ῬῬΟΙΛΠΙ Οπιιπθηΐατν, 11 Αγοΐδοπηλ Οαρραά. 46 

Οὐμπι5815 οἱ δῖσηβ ΜΟΥ ΟΣ. Τι γηον. 1,. 1, ο. ἅ.: Βου- 

πᾶν. δα “ΠΙΟΟΡαπ15 ΝΟΩΙ Ἐρΐοιῃ. ο. ὅθ, ρΡ. 146... ἢϊς- 

δον. οἱ Ἠϊρροοναῖ. Αρβου βῆ. 1.,:. 11, Αρ]θοσ, 45. Τ. 1. 

Ρ. ὅοο.; ἔἤορενι. Κοποίιοη. δὰ (μηΐ. Βουοθττα. ΘΔμηηο1-- 

οὐχ εἶα Μίοαϊοιημα Ρ. 5δὅ.; 1. Ὁ. Βιιίϊοηρσον. ἀς Ῥχοάὶδ. ο. 

άρ.; θοπιρδίόν, αἡ Ἠοβιπὶ Απιᾳ. ΤΠ οπι. 1. Ψ]. ον, 20. ρῥ. 

486. Τ]πεῖ. δὰ Οὐ σομῖθ (Οὐομημηθηΐαν.. 1. ΜΔ ποιὰ Τ, 

ΧἼΠΙ ᾧ. ἅ, οἱ 54.; ὙΥ εἰβίεη, δὰ δίας, ΤΥ. οά.:; Ἐοἴπηαν, 

8:)ὰ θη. (0488. 1,..460. Τ΄. 1. ν»... ἄγος. Το 811. δ4 Χοηο.- 

ῬΒομί. Τρ} 65..1,.. Κ. ο.. 7. }. 1οο.; Τοῦρ. Ἐπιοπάδει. ἱπ 

ἘΞ ο οι. «Ὁ, Τ1Ὶς Ὁ..55δ0..6ὲὉ 54: αἱ... 1Π|...483.- ΑἸενᾷ, 

δ αΐενι ΕἸδςς,.. Αὐσοπαι16. Τι. 1 γι ἃ. δα σνοξ;: “7αρηΐδ. 

οἵ Ζ.ΠΙΠΙΘΥ ΠῚ. 15) ΟΡΟχο δπγοο; ΖΚ΄οη οἶδ) γγαωλγιωις, 

ἤτον δ, Ρ. τοχι βῦνϑα. ΑΥΒομδοι5 Το Ψ ΠῚ οἰ χοχυρα- 

768 580γ0Ὸ5 ΠΟΥ̓́ΡΟ5 ΠΟΥ 856 σἰ είν; (ἰἰοιῖ Θη1η}: τὰς ἱερὰς 

καλουμένας νόσου. δορά ΜοάϊοΙὶ 5δοχτ ΠΟΥ θὰ ποιαμξ 

τιπτιη : ΘΡΙΪΘρβίαση, ΓΓΟΥ ΟΠ ἐἰτι5. ἰαπιοι ἀρτα 1910, 1 δον, 

Τ,. ΙΧ. δόρσηι. 7. γνοοανξ 5ΔΟΡ πὶ ΤΠ ΑΥ̓ΤΟΘΑΠΕϊ Δ Ὡλ 

(τήν τε οἴησιν, ἱερῶν νόσον ἔλεγε). (Ὑοἴογτιηι Ρυδοῖου ΠΟΙ" 11 

ΟὙ ποοορ]ιαϊτ. οἰϊαπι (ἀργτα5 οἱ Ονο5ϑ. Θρη] ΟΡ ϑῖαθ ΟΡ ποχίαβ 

6556 ΟΡβογναί ΠΙρροογαΐοβ ἀρ 580 γ0 ποῦ}. ἢ. ὅογ7. Ἐσδβίϊ. 

20) λυγγα!ρ)ΒἨ [ἴὰ σουγοχὶ ρτὸ ταὶς. λύγγους, ΑἸάιις 

μαροΐ; λύγους,, 

δὰ 
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27) Ὕαινα --- ἀνδρόγυνον ---- ΤΓγδοια: 5οχῖπη αἰξου-- 

ἘΆΤΟ,, ὁ. 6... ΠπΙΟΘδῸ ΠΡΟ Πὶ 6586, Ἰηοσ Φοιππᾶϊῃ, [Π1Π|| 

ἍΑΥ ἀπ, πἰὶ ΛΟ πὶ ΤΠ. Α. 1. 25., Ἠοταάρο!ο ἘΠΟΟσΙ, Τ᾿ 

65., ῬΆΠΙΟ ο.45:, ΟΥτᾶ: Μείαμι. 1.1 ΧΥ͂. ἘΔΡ. 58., ὸΣ- 

τὰ] Ππᾶπ. ἀὸ ῬΑ ΠΟ. ο. 5. οἵ απ, δε τὰ πορανὴ ἴδῃ ΑὙἹο 

5Ἰοίεῖος ΕἸ. ἃ. Τὰ 1. ο. 5ὅκ5.; Ἢ δὲ ὅαινα τῷ μὲν χρωώματε 

λυκώδης ἐστὶ, δατυτέρα δὲ, καὶ λοφιὰν ἔχει δι᾽ ὅλης τῆς ῥάχεως. 

Περὶ δὲ τῶν αἰδοίων ὃ λέγεται, ὡς ἔχει ἀῤδενος καὶ ϑηλείας, ψεῦϑ 

δός ἔστιν. ᾿Αλλ ἔχει τὸ μὲν τοῦ ἄῤῥενος, ὅμοιον τῷ τῶν λύκων 

καὶ τῶν κυνῶν" τὸ δὲ δοκοῦν ϑηλείας εἶναι, ὑποκάτω μέν ἔστι τῆς 

κέρκου, παραπλήσιον δ᾽ ἐστὶ τῷ δα ΩΣ τοῦ ϑήλεος' οὐκ ἔχει μένω 

τοὶ οὐδένα πόρον. ἘΠῚ Ἰάτποὰ Ποάίοαπο ἰδία ορίΐο οδίμππξ 

δρυα ἴηθο]48 ΤΡ ΡΟΙΠΟΠΟΥ θοπᾶο ΘΡΟΙ, τπὖ ἀἰδοιιτιβ 6 Χ 

ΤΑΡγΤοῸ πὰ Ἰπσπα Βαΐανα βου οἷο οἵ σουιηδη06 ψΟΥδΟ: Κ ο2- 

867. παοΐ εἶοπυν Ζ ογιροδίηοο εἶθ" οπίεπ, Ζίοζζημπο, παοῖ 7..-- 

ἤαπεῖ εἰπε ΔὌρρορόν,, ἐμ ον Ψαλγο 1791 δὲδ, 1767. ΤῸ 

Οὐογηοίζιδ. εἷθ «Ζ]007.9,. ΤΓ]ο αν ἰϊδολοην Οαρέᾶπ, ππεὶ θοζ8}}8-- 

ἀαϑον εἰον" Αγέοσβοραμο ϑοίρέο. 1. 7. Μαπεῦπν. αϑοῦ., 

ἘΠῚ ἴῃ Εριδίοϊα ΝΊ. παοὺ Ἰοριυπίι: Ζ7ογν εἰζοςεπν Πλίογα 

(απ ἐρμν Οαρ 77 ΟἿ᾽ φεοιαπί), ἐς πίολε κα οἰσογεζ]ο: 

οὐδ λον αοκεβ Ναμυξ5., ϑδοπείρσζιν αἷδ ἤν ἅπιδ ἐδ, 675 

πᾶλίξ παρ ἀΐον, 7 807 δὲ ΨΖα 2) τῶμϑ ἀπιίοσο ἤζαησν δαῖον 

77, οὐδ, οεἶδη" ττοέσηιθλ', ΟΡ 60} δεγιίοα πιροέροῆ. Ζ)έθδεδ δ6- 

λαπρέοιν τιϊοδιέ γι εὐδο βαιενη;, δογιείοσην απολ 7, μεθ ψοῖ; 

πολ. “ἴον τοὰλ μαύς ἐς. ΤΠ Λῖο ππίογδολέ, πρρα 

γυΐολι, οὐληιθ οἶπι Θ,Ο 5567" Ναμιρὐα ἤθει Ξῖν 867γη, τόσην 6 6-- 

ϑοτε δ ἐϊδογπετοί, 7716 ζδμπίο ἀποὐ οἷν ϑαππξος Ο6-- 

δολιίεολὲ τὸν λέγον Πογπιαρλγοαϊξ. δεγη Οογὴν φοῦδ 

Ζολ πιι, εἰσ τ τονν εἶον ἐδέογίδολοι Ματεδβαϊζεπ ποοῖ, 

αποῖος τρθεανπέ δον τ: αἰζοῖλν οραδ 50. Αἰμ 7 ἀἴ-- 

ἠεννεἶρα ῥδηπίο ὐν ΛΔ αὐπετονβοδογν πίολε οπίϑαπίοιν 56}. 

Οληπθ οἷο "1 εράξοινθο εἶος Ζεγοὐοιορουδ, πα οὔπθ 776}-- 

ΦΡδοϑογη δοέαδ,, παῦθ ἰοΐ εἰμέροιν Ζιομέονν ἔλθη, Ζρ  ἔδτιπι 

εἰαγρείορσ,, ον αὖλο εἰἴρην δέ εἶν αι εἰον" Ἅ ἠοέέθ νοῦν εἶσι» 
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“γε, ἰαϑα. ἐοΐὶ τηϊοῖι εἰδον εἶθ 7 δ τέο εἶθ᾽" Ζανοῖ πἰσδὲ 

“ριεἶογο. Οοιουτ Ῥιο᾽ ἀνδρόγυνον Οοά, Β ἀαΐ: ἀνδρώδη, εἴ 

ὯΟΧ Π7Ὸ κίναιδον Ἰάδη Οο(. Ὁ): γυναικώδη. 

58) φαρμακίδα) Οουῖ ῬΊμ. 1.. Ψ]Π. ο. ἀ4φ. Ὄς Τι- 

οἷ νἱάς ΒαΒθο αι Ἰὺρίθε, 'Γτσο, 1. 126 τιϑὰὰ βι ΒΕ 110 80 

μγδοπὰο ρ0}1185, Ῥῃοσαο, οἱ Βυ Π Ροντιμὰ. οομ γ 8. ΤΟμ λιια 1ο- 

δἰαίτο" οἵἴα πὶ Γοαμπ 05. Τα ΘΕ π|5. Τυγάτι8. περὶ Μηνῶν Ρ. δ4., 

ἘΔὶ Φώκης σοντὶσοηάση ῬῈῸ φώλης ΟΧ ΔΙΊΤΟΤΟ ἸοοΟ Ρ. 127. 

99) --- ἀλλ᾽ οὖν γε εἰρήσεται --το Μένανδρος φησίν.) δ ι]σο 

Ἰοσοθαίαν: ἀλλ᾽ οὖν εὑρήσεται. ΝΒ ΘΟὐἸΦΙπν8: ἀλλ᾽ οὖν γε 

εἰρήσεται, Οοαϊοοι, ΒΒ 5οαθπ1 1, ἴῃ 610 ἴδιο} ΠΟΙ γῸΡ6- 

τἰπΐαν νοῦρα: οὕτω γῶρ λέγονται -το Μένανδρος φησίν. 'ΓΠπΠὶ 

Ῥυδοοιιήίε Π ΘΙδκῖο. ΒΟ. Ρ51: ὧν δηῃΐθ πολλάκις ὕΧῸὺ εἷς, εἴ: 

Κάπρος καλεῖται ῬΥῸ καὶ προκαλεῖται, Ῥτιπάδμῃι Ἐ οἰ 5]. τι} 56-- 

αππίιι5. νυ]σαΐππι κῴπροις ππιΐαν} πὶ καπρᾷς, Οδίοχτιι Οο- 

ἀὸχ Α ἀἄδξι: μὲν ἀνδρὸς Ργὸ Μένανδρος. 

ἀ0) ἃ ἐν Διβύμ) Πῖπὸ Κιοίπηξ Αὐβίοίοοβ Η. ἃ. Γ,. 

ΨΠΠ. ο. 28.: λέγεται δέ τις παροιμία, ὅτι ἀεὶ φέρει τι Λιβύη 

καινόν. οἱ Ῥ]α5. 1.. ὙἼΠΙ. τ. 18.: 7ῴρο. (5οἾ 16. Ῥτορίοῦ 

Ἰπορίαμ αὐ πασα δ Ῥάι00 8. τη η68. ΘΟΙ ΘΓ ΟΘΑΙ ΠΡ 15. 86 10- 

Υἰ5) χρυτελέί ογπιο5 ἐδὲ ατιπναζίπεην ραγέϊδ. {Ωγ ἐ6 ζ6}7: 1115. Οἷε-- 

δμιδήτ6 «ΕἸ107.16 ἸΠΩ765, απέ «ὁ «ιΐ ροίμρίαίε, πεϊδοθηίδ. 

ἔὐπεῖο οἰέατν ταΐραγὸ Ογαδοίαθ εἰζοίτεην, δοηροῦ αὐἰῤᾳιζαᾷ 

πορὲὶ “ρέοαση, αἰ ονγο. 

41) ὃ μὴ ἐν τῷδε τῷ λόγῳ) 810 στη ΟοΥ. Β 8οῦρ51 

οἵ ογάϊπανι:. Αηΐφα βἷο Ἰαροβραίασ: ὃ μὴ ἐν τῷ λόγῳ τῷδε: 

42) ὅτι τὰ ἐξ ἡ, μ. ἄ. γ. πονηρά, ἐξ .---Ὁ δῖο. Ἰορομάπιη, 

Απίθα ομλ ῬγῸ τὰ ροϑβὲ ὅτε Ἰθρεϊναίν ταῦτα, οἵ Ῥοβὲ πόα 

γηρὰ Βοφποραπίτ ψευθὴ ἂν εἴ, ἀττὰ6. ἀεϊον! τὸ Ἱπορΐα, 

ἀδ᾽ --- τὸ καὶ φωνὴν βήξαντα καὶ φϑεγξάμενᾳ ὥςπερ ἄνϑρω- 

ποιγ καὶ) Ἰἰΐαηο Ἰοοι γΟδε1 οχ Οοάϊοθ ΒΒ, 411 (πῃγοι 

Ῥτὸ φϑεγξάμενα ῬοΥροναπι Ἰορὶι: φλεγξάμενα, ἴπ σοΐον5 11-- 

θν15. οὐνίαΐττηι, πὶ Ππ10τ|5 Ἰοσίταν: τὰ καὶ φωνὴν ῥηξαντα ἂν- 

ϑρωπίγην, καὶ μάλιστα οἷο, Αἀ ποβίχτιμ Ἰοσμπι Ρογ ποῖ ΤἘριφὶ, 

ε  ΨῚ 
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ΤΠ. Ῥεῖτι ο. Τῇ. ν. 1θ.: ἤξλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίαξ" 

, Μ ᾽ » Υ - «-΄ 
ὑποξύγιον ἄφωνον, ἐν ἀνθρώπου Φωνῇ φϑεγξάμενον, ἐκώλυσε τὴν τοῦ 

΄ 
προφήτου παραφρονίαν. 

(ἀρ. . ΧΤΠ. 

1) Δράκων ὁρώμενος βασιλέα σ.)ὺ Αοἴπεῖ. Ομποὶν, ω88.: 

Ὃ δράκων εἰς προίωπον βατιλέως κρίνεται, αἴο, Οοηΐ, οἱ Υ οἱ- 

βίϑθη. δὲ ἀροοαὶ, ΧΗ. ὅ, εἱ 6.5». πρεν. ἀθ Ῥ]ΟΡ Ια μἴ18, 

εἰς, Εἰχεγοιίαξ Εἰ ό3 0. 

2) καὶ χρόνον, διρὶ τις ἀποδιδύσμεσθαι τὸ γῆρας) 1) 507-- 

ῬΟΙΓΙθιι5. 80. 511}1{1|ῦπ|8. Δ] π] 4} }]}118.,. ἀτπιὰ6 νοἴολομα. ΘΟ 

14} ψοὶ πο ργαπα ποΥὰ δι θοτὶα οχππηΐ, ῬΥΌΡΥΙΟ ἀἄἰο1- 

τὰν γῆρας, τι 5ΟΡΓΡΊΟΡΙ διι5. δ 115: βομθοία, οἵ σουι 018: 

εἴογ αἰέὸ 3ϑαἰο. 185. ποία δ {ΠΠπι| γῆρας ΘΧΘΟΡαΠΣ 56}- 

Ρομίοβ, τοῦ ἐἸδοῖππι8 ὁκ. Αὐιδίοίοῖ. ΕΓ. Α΄ Τὸ, ΨΉΠΙ. ο: 26. 

7)6. ποβῖγο αὐΐουν ἰοσο οἱ Ὥναροπο χρόνον εἰσηὶ ποαπίο μ] ἃ- 

γὰ ἴοσογο ἐισον 1π Εἰϊουοην 1 ΔΙοαπάνι ρα ἨΘ]τάοδ6 

ἙυχρΡΙ Γοδτίοπο, 

5) Καὶ πλοῦτον .---- θησαυροὺς ἰδρύσϑαι.) Ἐοδίι5: 22γα- 

δόμος εἰἰοιὲ ἀπὸ τοῦ δρακεὶν. τ μα ον σαπδδα ἐμομῶαγι-- 

ἐε5 605 ἐπεδιιγῖα ομδέοεἑαο σαι σ5ι. μαογη! τοίογοα. Οοηΐ. 

Ὁ Ὄνν"!. αὐ Οἴνανῖς. 5». ττὸ. «ἃ 11ἃ νοῦρα: δαίμων φυλάτ- 

σει τὰ ἔνδον. ἔτιιο οἰΐαι ]πίατ ἢ. ἐο 151 46. εὐ (δὲν, ο. γ.: 

τῷ δὲ τῆς ᾿Αϑηνῶᾶς τὸν δράκοντα Φειδίας παρέϑηκε, τῷ δὲ τῆς 

᾿ΑΦροδίτης ἐν Ἤλιδι τὴν χελώνην, ὡς τὰς μὲν παρϑένους φυλακῆς 

δεομένας, ταῖς δὲ γαμεταῖς οἰκουρίαν καὶ σιωπὴν πρέπουσαν, οἷς. 

Τάοιν πατναΐπν οἰἴαι ἀο σύγρθῖς. Ν᾽ οἴοεσπιμι. Οὐπί: Γ41|061Ξ 

Τὰ σου πταηΐοο ΒΟΥ ΡΒ : 7. οὐ εἰοπ, οι ογαδοπαίοι «“{ηπεύ-- 

56) μπιί Ονοίξοπι εἰν κἴξίοιν., οὔνο Τ᾽ εγιεί εισιο Ῥοῖν Κ᾽ οίέ-: 

λείαν (ἴα Ἢ. "δ. Τρνι: δασιέμης ἐμ ῖθον “ἔμ άϊξο ἢξ-- 

δίογίϑδολοη,, «ἐγ αγέδοδοη,, , ταὲποραέροίδολκεν πα ἀἠι μῆς: 

λον Πηδαΐ5, τὸν «ἵς δ᾿ ναὸν τοπ Ζ εἰλοῖπν, 10). αἱ 

Ψ. 72. Ναῶθβα, αι8ο ἅτις ρμογέποηξ, παθὸ δ6πΐ: 1,876 

--.--......- 
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δοιροϊμιίον δοσονεῖογδ Ποϊζηρο, οὐ} αοοἢ λῦοδδέ δἰχϑαθ 

Ονίο, «εἴουοιν ΠΥ ΟΥ̓ ΕΣ Ζιέρῖιε ἴοι Π͵οιοἤοι τογϑοίεγν τΡ 67.» 

οἱο τοριραϊίοιν ογΌ589 δοἠ δέξο, τῖς εἶργον ἤδοκίέπο αἐο ἤ761.-- 

φοἤδην πέολε ανονα φροίαμροι βοπνίον, (ἷβ εἴα 5. 816 αἰδέ8ε 

χιπιαονελίογο ἐδονραπάίοπ, οὐδθν δον ἐληοην Ζ{)ἐειιϑέδ 

φἀμπέϊο,, ἐρτοπιοίοη. 

4) πάντας) 8ῖ᾽9 οδι ι ΑἸάο. πὶ Β Ἰραϊίαπα ρέγρο- 

ται : παίτας. 

5) Ζεὺς Σαβάξιος) Ῥγο σεβάσμιος, τιΐ σαΐσο Ἰοσοραῖατγ; 

απ ΗΙραῖτο. οοΥτοχὶ: Σαβάζιος. 7). ἴοτο ϑαβαζίο οομπῖ. 

ΑἸθονε. Βαροηη ἀ6 Νιμο: δία Βοοορία. (πὰ ΟὙΔΟΥΙΣ 

ΤΠ οϑαῦν. Απὶ. ἤομι. οὶ. ΧΙ. ρΡ. 171. 544.) οἵ ΤΟΒΈΡΠ.. 

(ἰαὐτϊοηΐβ Ἐπιοηάδιῖ. εἰ ΟΡβουναι!. Τὰν 1. ο. χΌ. ΘΧΊΓΟΠ,. 

6) Ἥλιος) ἴπ οαἄπιοθο ΜΕΓΟΌΣΠ βουρομίο5. 5015. 5. ΠΠπ 

ΒοΪπ ο556 ἀοοεὶ Μαουοθῖι5. ϑαΐαγπα!. Τ,. 1. 6. 10. σοι, 

οἰΐαια ΟἼ5Ρ. Οτρον. Τὲαυροονδί, Ρ. 68: 

7) Δημήτηρ καὶ Κόρη) ΔΙμθμ ρον 5. 1Π Τιοσαίίοπο ῬΤῸ 

ΟἸιυϑιϊαπῖδ: Καὶ ὅτι τὴν μητέρα “Ρέαν ἀπαγορεύουσαν αὐτοῦ τὸν 

γάμον ἐδίωκε δρακαίνης δ᾽ αὐτῆς γενομένης, καὶ αὐτὸς εἰς δράκοντώ 

μεταβαλῶν, συνδήσας αὐτὴν τῷ καλουμένῳ ᾿Ἡφακλειωτικῷ ἅμματι, 

ἐμίγη, τοῦ σχήματος τῆς μίξεως σύμβολον ἡ τοῦ Ἕρμοῦ ῥάβϑος. 

Ἐἶ9᾽ ὅτι Περσεφόνῃ τῇ ϑυγατρὶ ἐμίγη βιασάμενος καὶ ταύτην ἔν 

δράκοντος σχήματι, ἐξ ἧς παῖς Διόνυσος αὐτῷ, ---|,. 

8) ᾿Ασκληπιύς) Ὀνάσο 5'ν} 6 5ΕΡΘῚΒ Αδβου]αριὶ σνἱσὶ- 

Ἰαηΐαο βίσητι οδϑί Ππαθιΐ. ἃ 556 αἰτοπίιομῖβ. (ὐοἱο-- 

τισι οοπξ- Μοϊδοιη Οοιηπιθμίαν. ἴπ Τδγαπάτιαι ἨΠΡ- 

Ῥοογαίῖ5. Ρ. 460.:; Ταδ Οοάοῖν. Οὐ. Ζ:: οἱ 1ο: σα: ΟΌΠΙ. 

ἘϊοΟΝίου; ΤΙβϑονίαίίοη. 126 δαδουχιαις [Π ὅδ υ 5. ΑΘΒΟΙ]ΑρΙΙ. 

1 ἰρβίας 1757. (1π ΛΟΚΟΥΊΉΒΠΙ Οριιβου] 5. δα Μοάϊοῖπδο 

Ηϊβίονίαπι Ῥου ποι ᾽ 115) Ρ.. 75.; Ναββ61. Οαία!οξ. Β1- 

ΒΙ1ΟῚΝ. Οἀοεαν. ψίπαον». Ῥ. ΠΙ. ἰα. 50. οἱ β΄. ππ]Ζ. ἵπ Ηι- 

οἴονια Μίοιοῖπαο ἃ τουῦπὶ 1110 ἃ τι} τι} 15 ὭΧΧΧΥ. 

ἀεοάμποία. ἅ. 1.10.5. 1728. ν-. 1526. Αἀάε Αε]ῖαη. Α. 1. 

ΠῚ: ἐρ 1. οἰ Ῥαπϑα μι,  1.: 11. Ὁ... 28. 
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9) ἝἭφωες) (ΠΠΠππ θη ἘρΡΙρναηιμιαί, Τιρίρν, ἸἸΧΥ.: 

Ἥρως ᾿Βετίωνος ἐχκὶ σταθμὸν ᾿Διεψικολίτεω 

ἽἼδρυμαι, μικρῷ μικρὸς ἐπὶ προϑύρῳ, 

Δοξὸν ὄφιν καὶ μοῦνον ἔχων ξίφος, ἀνδρὶ δὲ ἱππεῖ 

Θυμωϑεὶς, πεζὸν κἐμὲ παςῳκίσατο. 

10) ᾿επειδὰν σἷν προξίῃ, ἢ διδῷ τὶ κἡὶ λέγῃ, καὶ τὸ μὴ ἄγριον 

διὰ τῆς γλώσσης ἐμφαίνῃ: ἀγαϑὰ --τ 516. γοριπὶ Οοάϊοο Β 

ΒΘΩΈΘΠ5, 1]. 4110 [ἌΠΟ ῬΥῸ προςίῃ, ἢ Ἰοσιΐαν; πρωὶ καὶ καὶ 

τοι (Ἷο). Δπίοα ΠΡΥῚ Παρεραπί: Ἐπειδὰν δὲ προςίῃ,, καὶ διδῷ 

σὲ καὶ λέγῃ τὶ, ἀγαϑὰ ---, 

11) δήσας) Ψαϊσο: δείας. Ἐρσο (Οὐάϊοομ ΒΒ βοηπαίῃ5 

ΒΟΙΊΡ5Ι: δησας, αἱ ἴηι να Ἡ. Δί. νὰη Θοοη5 Ὄρδβονν, 

1150. ῬΆΠ1Ο]. ο. 11]. Ρ. 192, Νοίπμι Ψ ἼΓΒῚΜΙ 1Ππ|6: ορέχέσφιιο, 

ἐβφαμέ ἐπρομίτδ. Αδη, 11. 217. 

12) ὔοφις δὲ νόσον σημ.) 1 ΟΠΠ1σο ἢ, 1. ἸηοΣΒο5, 4π| ἃ 

ϑΥΆΘΟΙΒ. ΠΙῚΠ5. Δ ΘΒΟΙΪΈΡΙΙ ἐρπυστικοὶ πΟΠα πὰ θα πέτν. ΝΟ. αἱ- 

οἰηχαδ: δολίοίολεπαδ Κγαπβποίέοι. 81. Ἰπϊουρτοίαιαν πο-- 

δ γι} Ἰοσμ μι οἰϊα ΟἸ]Ρ. Ὑν ΚοΒοΙα τὰ διν. νη, Ῥ. ΤΗ͂, 

ῬΡ. 159. ποιά 5815 πιδπ!!}δδϑία. [ἀοοὲ ΒΟ ο] ϑίο5. ἔμ, 

Δα Οά. ΤΡ, ν. 418.: ἝΡΠΕΤΑ" κυρίως μὲν οἱ ὌΦΕΙΣ ---. 

12) ἔχϑραν) Ἡμπιΐ5. οὐϊ! ταίϊοπθ δουρὶ {Πγρογιοϑ 

(δυυῖϊάαβ. ἴῃ νοῦ. Παρεῖαι.) ἴῃ. ογαίϊοσο, οὐμίνα ἰοχήδάοι,, 

τοὺς ὄφεις μισητοὺς εἶναι πάντας, οαἶΐο ἰἶριιοϑ 6586 σε) ρομέξε 

ΟἾγι65. πο [δοϊαμπΐ εἰΐαῃι Δῖοβ. ὅοη. ἘΠ. 15,: Ζ᾽ ογα)ιὺ 

διυϊηυϊοξέδαδ ἐπί6 7 ἐα δέ χιμείζργοιμ. ; ἜΜ Θοοχιὶ, 14Ὑ]]. 18.: 

Ἔκ παιδὸς τὸν ψυχρὸν ὄφιν τὰ μάλιστα δέδοικα, 

οἵ Ῥ]αυὶ. Μογοαί. Αοὶ. ΤΥ. 50. 4. ν. 20. οἱ 54.: 

Έπυρο τρλῸῦ τιςγὶ ὁ8Γ ἔπι, ψιραγν εἰάτεσν οἰξλτογα 5 

78 οεΐ556 ἀθηε6 αἰ φεε6 αι 18. - 

14) Οἷον δ᾽ ἂν γυνὴ ϑηρίον ἑρπετὸν ἔχουσα) ΠΙμπᾺ ἑρπετὸν 

ἐχ Οοα, Ὁ ἴῃ ἰρχία γμοβ. [Ι͂άἄθ Οοά. Ὁ ἰάμμθ πᾶθο 

νόνθὰ 5160 οὐάϊμαΐ: Οἷον δ᾽ ἂν ϑηρίον ἑρπετὸν γυνὴ ἔχ. 

.15) ἐξ ὕδατος ἃ δ ὕϑατορ) ἴ7ὲ μ]βοαίογοβ οἱ πιογσοαῖρ- 
΄ : σ 

Το8. Ψιάο ποβίγμι. εὖ τἶγα ὦ, 17, οἱ 24. Ὑσδροι αὐιΐεπι 
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ἐχ Τοβοουιϊ5. Τ]ιουας. ὁ. 11. βοηϊοθεῖα 11 δη!, ΟἸῸΒ 

Δἴῖὸ ΠΟΙΉ16 χεροσύδρους ἀρροῦ πε; Τιαίιαι : παΐίρίοθς. πα} 

«μποϑίτο Ἰοεὸ οομΐ. οἰ Ὠ ἹΓΡΟΣΙ ἘΠῚ, 

10) δρύϊναι) Θα]ωι. Π 6 ΤΠπογίας. αα ῬΊδο.. ΤΠ 4 δὲ 

4.: ὯὋ δὲ. δρύϊνος ὄφις ἐν ταῖς τῶν δρυῶν ῥίζαις τὸν βίον ποιού- 

μενος; οὕτως πονηρὸς ἔστι πρὸς τὸ διαφθεῖραι κακῶς, ὥςτε, εἴτις, 

φασὶν, αὐτοῦ ἐπιβαί γ,) ἐκδέρεσθαι αὐτοῦ τοὺς πόδας, καὶ οἴδημα 

πολὺ γίνεσϑαι καϑ᾿ ὅλῶν Ἐὰν, σκελῶν. ἡ Καὶ Ἐτὶ τὸ δαυμασιώτερόν 

φασιν, ὅτι καὶ εἰ δεραπεύειν τις ἐθέλοι; τούτων τὰς χεῖρας ἐκδέρε- 

σϑαι. (Λυποοιιη φοιηραναπάτι5. 88]. Δεσῖπν, Τῇ 0: ΓΟ 

Οὐιομ} δούϊννον (ΑἸ 5, Ῥαιΐι5 Δ6 5.» Δα απ. οἱ ἘΠ ποηλ πα, 

ΝΙοδον ΔΕ 1416 δρυέναν ΔρΡο] ἰδηΐ. Ογδοοὶ Πποάϊου ὩΣ ΠῚ 

ἀρΡο απ επώγορῳία, ἀποιΐοπο δ γνοίη πομ1 1} 

Δοοεάοηῖο. Οὐμιι5 βο πα] ΠΗ} Ῥ᾽οί ΠΤ 81 ᾿πνϑηΐοβ ἀρπᾷ Ῥοῦν. 

ΒοΠοπίπηι ἴὰ ΟΡβονῦναῖῖ. 1. ΠῚ. ς. 51.,) δ] οἴΐφῃ. ἀ(ὸ 

Αϑρίίο Υ οἰοστηι Ιοροῦο Ἰϊοοί. 

17) παρεῖαι) Οοπΐ. 6] 188. ἨΠ56. Αημπα. Τ,, ΨΊΠ.. ο- 

1. οἵ ἘΠ ΡΟΟΥ Δ ΙΟΗ. ἂς Θυϊα. ἢ ποὺ νοῦ.; πΌὶ νἱάο 

Οομλι ΘΒ ΔΤΌΓΟϑ, Οείουπαι ρτῸ σαρεῖδι (οα, Β Βαροῖ: παθ- 

ϑενίαι. 
ἷ 

18) ἐν πέλει τὰ πολλὰ διατριβόντων.) ΤΠ τὸ πολλὰ 6Χ 

(οάϊοο Β τὰ ἰεχίαιῃ ΓΘΟΟΡῚ ΡΤΌΡΙΟΥ βοπτοπίϊαμι, 4180 ῬΙα-- 

γα 6ϑξ. 
Ὶ 

14) Σὴψ) 80 11481. ΝΙοαπάνι Τὸν. ν. 5.γ.: Ἡ δὲ 

σὴψ ὁμοία ἐστὶ τῇ σαύρᾳ" καλεῖται δὲ καὶ χαλκίς ἔχει γὰς ἐπὶ 

τοῦ νώτον χαλκιφούσας ῥάβδους. ῬΙπι. ΤΧ, συ τῆς ἰαεογία, 

γμαμυ μὶ δ6ρα, αἰϊὲ ελαζοίαίογν τοσα)υέ εἷς, (ὑδγμιαπὶ οδἢ} 

ἀϊοτιμὶ Αἰ εγαιίον. (Οθίοστηι τι Οοάϊοο ΒΒ βουρίαμι οβί: 

φοϑίκο, Ῥτὸ σήψ.. μη τὰ 
20) διψὰο) ϑ0ϊδ5: διψάς. εἶδος ὄφεως --- γίνεται δὲ ἐν Δι» 

θύῃ κοὶ ᾿Λραβίᾳ μᾶλλον. “καλοῦσι δὲ αὐτὴν μελάνουφον κοὴ ἄμμωνά τε 

καὶ κεντρίδα, ἀπο Οτ πη σον ραν τι5 ΤῸ}. 1π Ταποηάαιϊ!. ἴῃ 

ἜΘ ΥΩ. ὟΩΙ. ὅγι ν». ὃ, αὐ ΠΙὰ νογρᾶ: ἸΑμμὼν -- ὄφεις, 

Κυρηναῖοι. 6 ΤΙρϑαάϊθιι5. νἱάθ οἰΐαα Γπιοῖαπ. ἴῃ. σΟϑποσ 
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ΠΏ1Π10 ἰνδοίαίπ : Τπιοαμ. Γ,. ΓΧ, τ, γὅθ. 544.; Αο]ίδη. ἘΠ 5:, 

Δη. Το ΥΙ. ς, δ1.. 101ᾳπὸ σΘοπηῃποπίαίογοβ, αἴθ ἅ]105. οοτα- 

ῬίταΓο5. 

21) κοὶ δίφαε) Τίαεο νοραθβρια 6101] σπ] Β ΟΙΒΚΙα5. 

Ἐρο τοΐϊατ!. Νά ΠΟ ο΄ πι5. Ππαροῦ: ᾿Δίφατον, ὄφιν, Κοῦτες, ἢ 

22) καὶ ὁ καλούμενος χαμαιλέων) Εἶαπο ἸοοΙΙοποὰ. π]6110- 

τοῦ εχ Οοά, Β τη ἰεχίῃ ροβι ΡΓῸ ναϊσαΐα: λέων, 

25) Φαλ, --α σκορπίοι ---Ἰ Αομμποί, Οποῖν, ο85.: Ὃ σκορα 

πίος εἰς ἐχϑρὸν κακοῦργον καὶ ολιγόδοξον κρίνεται. Ἐὰν ἴδῃ τις, 

ὅτι ἐκρούσϑη παρᾷ σκορπίου: εὑρήσει βλάβην, ἢ νόσον παρὰ ἐχϑροῦ τοῖ- 

ούτου͵ καὶ ἀγαϑοῖς ἀνταμείψεται αὐτον. οἷο. Ἰίφατιο σκορπίος 68 

δισηϊποαὶ αἴθ Ποιπῖποπὶ πΠαίπιτα μη αΠππι|, τι 1π Αἰ ΠΌ]οΡ. 

Οτάος. ἀρι Αμπμηῖαη. Ἐριρυ. Χ, ν᾿ 2.: σκορπίος ὦν. ΟὐμΕς 

ἸΔΟΟθ511 Δππιαάν, αὐ Αμίπο]. σὺ, Ψο], Π. Ρ, 1ὅ9. εἰ 

ΥΥ εἰβίεμ. δά Αροοαῖνρβ, ΙΧ. ὅ. 

Οαρ. ΧΙν. 

1) οἱ λεγόμενοι δόλωνες) 1)6 ψΟσΑΠτΐο δόλωνες ΘΟῊΓ, ὁπι- 

πἶπο ϑπί4αιη, 9)ὲ. ὕδηρ, Ο]ο55. Οὐ. εἱ ἢθιθϑ Ὑαγ, 

1,εοἴ, Ρ. 049. ; 

2) τοῖς δὲ οὐ φησὶν ἐπιτηδ) ῬΙῸ σὐκ βογϊρδὶ οὐ φησὶν 

,"Οοά. Ὁ βεααπ 8. 

; 5) ψῆτται, ἀφύαι) Δ Ό]ρο Ἰοροβαίαν: ψεστοαφύαι, ῬΥῸ 

απὸ Ἰοσεπάιϊιμ οεμδοῖ (85 πο: ἑψητοὶ, ἀφύᾳι, ΟἿ 85- 

ΟΠ ΠΕΣ ΒΟΒ ΠΟΙ ΟΥ̓ α8, ῬΆΘΠ6 δἸου ϑ4] 8 5115, ΠῚ Οὐ, 

Τιοχῖο. Ου. ἴῃ νοράθι]ο Ψψεστοαφύαι. σὺ Βα πη] οἴη. 

(4 Τιμιάθιιπι 8. ν. Ψψίτταε βῈῚ ἢ 507.) δθῆπου εἴ Ποἰσείταν. 

Οὐδθ βοφαπηίμν νεῦρα: καὶ ἄλλα πολλὰ εἴδη τῶν ἐχοϑν ΕἾ ΤΩ 

(ὐοάϊοα, Β ἀοβεμηΐ. 
Ὗ»» ἃ 

[ Ἤδη δὲ τὶ καὶ κατ᾽ εἶδος -- ὙωρΡα: τὶ καὶ, ἃ ΠΟ ΟΣ 

Οοάϊοο Β δὐϊοοΐα δτιπΐ. βλοτεδο. 
Τ᾽ 

5) κίχλη, Φ. οἷο.) ῬΙδοθβ πὶ ΘρΡο ΠΠαραμΐαν πομλῖπο : 

κίναιδος. οι. Ορρίαμ. ΕΠα]ιθαΐ. Γ,. 1. ν. 127. ἷ 
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θ) ἐπάγουσιν) 510 ῬΓῸ σημαίνουσιν ἐπάγειν ΒΟΥ 5] Π1ι15. ΟὉ- 

ἀϊοειη ΒΒ βούπιαϊ. {Π|π4 τὸ ἀπίο Ῥοϑβϑί λανϑάνειν οοηΐνα 

Ἠοἰσκίαι. σϑίϊητ ; δι] οινάττ) δαΐηι κατὰ. 

7) τρὶς γὰρ κύει.) Ῥγὸ νπ]βαῖο τρεῖς βοοππἀπι Αὐ]ϑίο- 

τοῖο (Ηπϑι, Αππη. 1. Ὗς ο.. 9. οἵ ο.. 11.}, ἀπ ἢ. 1. το- 

ΒΡΙΟΙΣ Αὐ θυ! ἀουιι8, ΒΟΡΊΡ51: τρὶς; ἴον δηΐηι “ποία Π]|5. [6-- 

ἔπ δα, Οοπῖ, Ατμποπ. Τῷ. ΨΥ]. ὁ... 21. οἵ ϑόμο!αβὶ. Ορ- 

Ραμ. Παἰϊοας, Το 1. ν, 500. Αϑέθυίβοιιι. ἀπ γὰρ ἀε]ονΐ. 

(οἰουιιπι ΡγῸ τρὶς γὰρ κύεε (04. Β Ἰερῖξ: τοῖς γὰρ κύειν. 

8) ἀποδιδύσκονται τὸ γῆρας) [700 τὸ γῆρας εχ (Οὐοά, Β 

ἰεχιαϊ δαϊθοῖ; 510. οι ῬΆΠΪΐ0 Ῥοβί Ἰοσίζεν, 

9) οἷον καρίφ) ΠΙτιὰ οἷον Οοἀ. Β ἀοάϊ!ι. 

10) κοιλίαν ἡμῶν. καὶ ἀποκρίνουσι τὰ σκύβαλα, τὰ αὐτὰ ---Ἐ 

ΜαΙθο ἐκκρίνουσι τ᾿ σκ, Νο5. ἀποκφίνουσε Ῥοδυινηι8. ΘΧ ἁτιοίο- 

τιϊαίο Οὐάϊοιθ. ΒΡ, οἱ απία δοάθῃχ δἰσηϊποαία οὐ 1181 Νο- 

βίευ. σευρο ἀποκρίνειν αἰϊίπν, τί 1ηἴγὰ ο. 20. ἴὰ (δά. Β 

ἰαμθη ΤῸ κοιλίαν ἡμῶν ---- παρέχουσι 515 Ἰοσίίτ": κοιλίαν καὶ 

ἀποκρίνουσι σκύβαλα, ταῦτα τ. Δ. σ.γ ἃ τὴν αὐτὴν παρέχει ---, 

11) οἷον πορφύρα) Ψοο. οἷον οχ Οοά. Β αὐἠϊοδοίιπι δβῖ, 

Τάεπι οάεχ Β μαροὶ λαμβανόμενα μοϑί γαστέρα οἱ πίε πάντα, 

12) καρκινάδες καὶ ἁλιεῦσ, καὶ πορφυρευταὶς καὶ καρκινευταῖς 

πολλάκις συμφέρουσι.) 81. ἰοσιὶ Οοάοχ ΒΒ: οὐἶτι5 «τοίου ἴον 

βϑαπι!ι8. 510 εἀθηάτηη Οαγαν]. Απίοα Ἰοσεραίῃγ: καρκινάδες, 

ἁλιεῦσι καὶ πορφυρευταῖς πολλάκις συμφέρει. 

1.2) κοινωνίαν καὶ εὔνοιαν) 1 Εἰ Ρ 10]. Δ4 ἘΤΟΡταθοβ ΧΠΙ͂. 
τ. εὐποιία οἱ κοινωνία Ἰᾳπριυμπίιν, Οὐμῇ, οἰΐαη Ὅν]. δά 

ΟΙανἱ. Ρ. 155. ᾿ 

; 14) διὰ τὸ μὴ ὀστέα ἔχειν) ῬΔΥυ ἸοΏ] Δ ὴν πρσαϊϊν πὶ 6ΧΣ 

Οοάϊος Β ἱπβογεΐ, τι πθορββαν απ. , 

18) ϑολόν͵ ᾧ ---Ἰ Ῥτο νυϊ]ραία δόλον οχ Οοάϊος Β ἀ6- 
αϊοντι5. ϑολόν, διεοδισυ ϑορίαθ, ἀλ νοζᾶμῃ Ἰδοιομεΐῃ. 

160) χρήματα.) 810 οπιοηᾶαν δχ αἀποϊονϊτἀϊθ᾽ Ὁοάϊεὶς 

Β, Οεἰοῦῖ ΠΡυὶ δΒαροθηΐ: χρώματα, τηθμάοβο ϑδηϊεηΐϊα 
αὐιΐομ Ρ]αμδ εϑΐ. 
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1 7) διολισϑῆσαι τῶς ἐλπίδας τοῦ ἰδόντος σημαίνουσιν ' οἷον) Ῥγο 

μεϑήσαι, αἱ ντιῦσο, σὰ Οὐάϊοο ΒΒ. ΒΟΡΙΡΒ1: δισλισϑήσαι. 'Το- 

ἔσσῃ ἀτιΐθηι ᾿πιπὸ ἰούτει 1] 6π Ὁ οχ Ὁ 1ἴὰ 1οσιὲ: δισλισϑήσων, 

(910) τὰς λεπίδας. οἷον ----. 

18) σπρημάς) Τίοο ᾿π ἰοπίτπιπι τοοορὶ Οὐ 1οῖ5. Β ἀποῖο- 

γῇ ζαΐθμι ὁπ 8, 601 ἰαηιο}] ἰθηο Ἰοσιλ ἃ γος. εἴδη ἃ5-- 

416 δά ψοο, σίμος τί4. παροῖ: (δὴ (61) αὐτοῦ πρήμας, πηλωαμὺς, 

σίμη οεἴο. Μοχ ῥγο κολοίας, πὶ νιΐρο Ἰοσεθαίῃγ, δου ρϑὶ 

κολίας, ΡΥῸ 4πὸ ΑἸόθπ5 μαβεὶ : κρλνιάς, 

Οὰρ. Χν, 

.1) Βάτραχοι ---Ὁ ΨΊΡΡΙ]. Οδονρ. 1.. 1Π. νυ. 451.: γα-- 

γυΐδψιιο ἰοχιαολῥιι5 --ττ. Ἰνὰθ ΘοπΊΘοῖον ταπαβ ὑΧῸ Ἰοαπαίπ"- 

16115 δ ᾿πηροβίοτιρτιβ ἀρ ῖρι. Σ ΟΥΡΟΒ65 ἴῃ Βχοά. ς, 8.: 

ἡ ίαπαθ εἰρη ζἝοαι οἰατποϑας ααἰροσαίογμγι αἰεραέζοτιθβ, σε 

ἐπαπὲ οὐ ἐπ)αξα πιοομέαἐίοπο ρογδίγοριπέ, εἴθ. ὙΠ116 οἤδπι 

ὙΥ οἰβίθη. 8ὰ Αροραυρ5. ΧΥ!. ιὖ, 

Ὁαρ. ΧΥῚ, 

1) καὶ ὅπου ἐπέρχεται) Ῥνὸ νυν. ἄπεισιν σιπι Οοἄϊσο 

ΒΒ Ἰορο ἐπέρχεται. Ναπι βϑοιπάπ ΡΙΙηπιηι ἀποαπδ, τιΐ 

ἘΙρα 8 ἰὰπὶ ἀπποίαν!, ΠΟΙρΡΙ ηΙ νοπίπιπι πὸπ 1ΠΠ|π0, 

410 ἀθοιπΐ, 56 οχ 41 νεομ!ππΠΐ Ρᾶγίε Ρ οβασὶιμηΐ. ϑ5.4-- 

11πὶ ρΡοϑὲ ῬΥῸ ἘΈΟ αὖ στ]σο, βου ρϑὶ Ἡμ φμ γα ῬΥΟ 

ᾧτιο Οὐάοχ Β ἀαΐ τὸν. 

“3) Ἔξω δὲ ϑαλάσσης -- Οομξ ὙΥ εἰβίβη. 84 ἈΡΟΟΑΥΡΒ. 

ΧΙ. ι.. ἡ πδυα ὑπο: μὴ 
5) κακοῦν --οὐ (4. Β Πιαρεῖ: κακῶσαι, Ψυϊραία [8 Πγ6 

βοεπο παῦροι. Ῥγὸ σῶσαι, αὐοί δίαϊ) Ροϑὲ. ΒΘ φΌ ΓΏΓ; 8071- 

Ῥοπάπμηι σώσαι. ἘΠ μὴ δὲ δηΐο ἑαυτὸ οοπίμποί!πι, ΒΟΡΙΡΒῚ : 

Ἐ, 
᾿ 

μηδὲ, γπ6- τρϊκίοπε. 
Ὦ 



ΑὮ ΑΠΊ ΕἸ. ἢ ΘΑΡ; ΧΥῚ.---ΧΙΧ.. δά 

4ἀὁ,ὺ κακοὺς καχῶς ἀτολέοϑαι) ΟἿ ὙΥεἰδίοη. δα δίαι(ἢ, 

ΧΧΙ. ἀν, εἰ ΟἸΠονι. Ὑνακοποῖὰ ἴῃ διν. Οχιίο, Ῥ, 11. 

ϑϑοί, 78. Ρ. δ2. 56. 

Οὰρ. ΧΥΙ͂. 

1) Λάροι καὶ αἴϑνυιαι ---Ἱ 1)6 [ἉΠ|ο6 ([ογέαββο αἴϑυια) ἃ1-- 

ΕἿΣ Οἴοογο ἴῃ ῬΥοΟσΠΟβίιοΙ5 : 

(δϑηα {π|1κ {|| 61 ΤᾺ Τ1ΘΠ8 6 σιγσίίαε ροπίὶϊ 

Ναποῖαΐὲ ΠΟΥΥ 1165. ΟἹ αμηὰ 5. 1Πδέαγο ὈΥΌΟΘΘΙ145. 

Ετ ῬΊτπττ5. Τοπηροδίαϊ πη Ὧ0. ὙΟΠΙΟΥΊ) ὙΘΟΘΊ ΒΘ η5. Ὀγ8658- 

δῖα δογὶ 11: Οὐίογαθψο “ἰψιαίέοαθ “ἴνοα σοι οι ϑαπέθδ. 

Οοπῇ. ΟΙάπ. Μαρητη 46. δορί! οπα θτι5. νιον δι15 

ΤΠ Ἐν Ὁ 7. 

2) ἑταίρας) 5190 οὐπὶ Τηΐρυρυοίο αηγέσῶθ ψογίθηΐο, 

Ἢ εἰβκίο δ] 54 τ|6 ΘΟΥΤΟΧῚ Ὁ1Ὸ ἑτέρας. 

3) ἀγρεμόνας) ϑῖο οπποπάαν! ΟἿ. ὙΑΚΟΒοΙα ἴῃ δ 1τ. 
Οὐπῖο. Ῥὶ 1ΠΠ. δοοῖ. 162. Ρ. τοό. Ψαϊσο Ἰδσοραΐαν: ἀγνώ- 

μονας, τη] πτι5 Ὀ6η6. 

4) τὰ δὲ ἀπολλύμενα οὔ φησιν εὑρεϑήσεσϑαι: ὅ, τι γὰρ ἂν λ.) 

Π|4 Ἰοσο. ψεῖσο: τὶ ὃ. ἀ.,) οὐχ εὑρεθήσεται, ὅτὶ γ. ἂν λι Οὐάοχ 

Β «πἴρη ποὺ πιοᾶὸ : Τ. ὃ. ἀ. οὔ φηδιν εὐρεϑήσεται ὧν τι ἂν λ, 

Οὰρ. ΧΥΤΗ͂. 

1) παρατεϑέντας) 510 οὕ} ΒοΙβκίο Ἰοσθηἄιιη ΡΥῸ πά- 

φαϑένταξ. ᾿ 

42) Καὶ καὶ γυνηὴ --- ἄφωνον γεννήσει) Ῥγοΐοτε ἅππὸ Ἰοσαιϊῃ 

Ἐθοπιρϑίον, δά βοβίηὶ Απίϊᾳ. ἔοι. ἢ... ἐχις ς, ὅι, ρ΄. γοθ. 

Ῥτο γεννήσες ἴπ Οοα, Β Ἰορσιίπν: γεννήσεται, 

οΡ.. ΧΙΧ. 

1) τ᾿ ἀποδήμους ἐπανάγουσι, ----Ὁ αι 6ο: συνάγουσι, Νο5 

Οὐατοῖ8. ΒΒ δθοϊογιἑαἴοη βϑητιατ βου ρϑιδιὰ8 ἐπανάγουσι, 
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(ὐυοα ἀπέοπι Ἰἄσμι Οούοχ ΒΒ. ἴα! μοδί, ἐπανάγουσι, Ἠαβοΐ, 
Ἢ ΓᾺΡ : - 

ὭΟΗ, τὶ νι 50, εὐριφεουσε 1 ΘΟ ΠΟΙ 811Π111]85 6ΟἸ1Π} ΒΘ ΌΠ. 

ἋΡ. ΧΧ, 

1). ἤορνιϑες ἱεροὶ πλ.) ῬγῸ ἱεροὶ Ἰοσὶ σ 1: Ἡ οἱ βκῖπ5 ἁδροὶ. 

δεᾶ ῃποπ Ορ58. Νίαμι ἱεροὶ {0} οδὲ Ὧὸ μεγάλοι, 8᾽1᾽Ά5 [,α11-- 

Ἢ15 δΩ0 07) ῬΤῸ πιώφἼ 8, 3 

2) τὸ προοτυχον) 516 οὐπὶ (ὐοάϊοα Β Ιοσο ὕγὸ περὶ τὸ 
συχὸν, αἰ ΠΡῚῚ παρε αηΐ, 

5) οἱ δὲ μικροὶ καὶ σπερμολόγοι --τ-) Ῥεοΐοσε ἤπηο Ἰοοιιπι 

Ὑγεἰβίθη. δά Αἰ. Αροξίοὶ. ΧΎΠ. 18. 

4) οὐκ ἔστιν ὅτε ἐνδεεῖς ---Ἴ 810 ἰεσοπάπηιν 6ϑί, οἱ ἰο 

ποθι ὐάοχ Β οχ!ηροῖ, ποὸη, πὖ 1η ἰοχέθ σνυϊραῖο; 

οὐκέτι ἐνδεεῖς ---, ἱΧοκίχα βουρίπνα Τοϑροπάοί ργαθοθάθμε.- 

Ῥ1τπ5 ψουθ 5: ἔστιν ὅτε. 

5) ᾿Δετὸν ἰδεῖν --- ΟΥΓἾἹ Ὑγοίδιομ. δά Αροραῖνρ5. ΠΠ. 

τό, Ῥαι]ῖο ροβὲ ργὸ ἄγει Ῥο5ὲ ἀπόδημον τλ6]1τπ|5. Ἰοσο μά πη: 

ἐχανάγει, Ποάοιῃ ᾿ποΐάο ἰπέονρνοβ; χσοωώμοζέ. 

6) ἀτάραχον ἰδεῖν ὁμοίως ἀγαϑὸν ἀνδρὶ :) ὙΟΥΡΑ ἰδεῖν οἱ ἀνδρὶ 

εχ Οσα. Β 1μ τοχίτι ροβιυίπτητι5. Δαι]α οπΐμι ποπ δά ἴδ- 

1Π1ΠΆΤ, 564. «4 τνἱχστιπὶ γτοΐογομία οδί. 

7) ᾿Δετὸς ἐπικαϑεσϑεὶς τῇ κεφαλῇ τοῦ ἰδόντος) ῬΊΟ ἐπὶ τὴν 

κεφαλὴν ΒοΥΙρ5ῖ: τῇ κεφαλῇ, γραγί) (ὐάϊοο αὶ βοαητίμδ, 

Ῥαγίϊ 4π|4 εἰ ἰπΐγα ο. 99. Νοβίευῦ. παροῖ: ἐπικαϑεζομεναι 

δὲ τῇ κεφαλῇ τοῦ ἰδόντος --τ-, 

8) ̓ ἔϑος γάρ τι παλαιὸν τοὺς ἀποδανόντας τούς γε τοιούτους 

πλάσσειν τε καὶ γράφειν ἐπ᾿ ἀετῶν ὀχουμένους, καὶ ----Ὁ [ἰὰ ΘΧμΙΡοὲ 

Οοά. Β, ἴῃ το. ἰδιηθη ΒΟΥ ρ 1 οδὲ τοιούτοις, αιιοὰ χημέαγὶ 

ἴπ τοιούτους. Ληίοα Ἰοροβαίαν: ἔϑος γὰρ παλαιὸν ἀποθνήσκοντας 

τούτους πλ. τ. κ, γ6. ἐπ᾿ αὐτῷ ὁ., καὶ ---τ. Ῥγο ἐπ᾽ αὐτῷ Ἰάτῃ 5. 

ΒΟΟΠαγ τ. 80}}0}51} ἐπ᾽ ἀετῶν 11 ΠΙοΡοΖοῖο. Τ. Π. Τ,, 1. 

Ὁ. 2.57. ἘΠῚ ργδοίου ποβίνγιιι ἈΠ φιοαπο οὶ «ἃ ἢδπῸ 
.-" ώ ὅκα ΜΩ͂Ν " ὁ 

σοηϑδιπε 61 ῬΟΥ ΠΟ ηΐο5 ΡγοΙοστπίτ". Οὐηΐ, ΤΠ ον οὐ δ Π, 
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Ηλϑἰουίδυ; "1... ΤΝ 6... ἃ. δι τον ἘΠ 88. Ρῥ. τ. 88... ὁἀὲὺ) 

Ὑ ΟΙΠΙ. Μιᾶς εἰΐαμη Τ)οιη) δῖον. αὐ Ἰλοϑιὰι Αμπτΐᾳ. Τὶ οιῇς 

Τ,. ΠῚ ο. χ8. ᾧ. “14. οὐ Ρ1 21θ.ὕ.; 1ο.. Ῥείνὶ Βο οὐ ΟΡ- 

βοχναῖϊ. εὐ Ὑοίον. Ταπιοου ηὰ8. Βοράϊον; 1. ἢ, ἙΊ σαν, ΤΡ, 1 

1. Οτομονὶϊ ἘΠ Πιοσαασν. Δ. τ. γὺ]. ΧἼ, οἵ Ριοσ Ἐ116- 

τοσυρὶ. 1.. ἈΧΊΥ.: Ῥάνο. οἂρ. ὁ.: μη παν ὁο50- 

ογαίϊο. 

9) Σημαίνει δὲ ὃ ἀετὸς καὶ τὸν ἐνεστῶτα ἐνιαυτόν) Νοκβίου 115 

γα 1,. Ν. 8. δγ.: ὅ --- ἀετὸς ἐσημαᾶινε τὸ ἔτος, ἐν ᾧ ἔμελλεν -ττα, 

Ἡδγοῖπδ: ᾿λέτεα, τὸ τῷ αὐτῷ ἔτει γεννώμενα, τ] ν] οπάτ8 

ΔΙΡον. Οομΐ, οἵα οναν αὐ Ἡο]οάον;, ΔΛοιδιορῖο. Τα 

ΤΥ. ς. τᾷ. αὦ γοῦρα: ἀετὸν ᾧμην --- φέροντα, οι. 11. Ρ». 158. 

10) ἽἍΑἠπη --α)Ί Βομο} 1α5:. δα Πομα. Πα. Τι. ΧΈΧ, νυ. 

250ο.: “Ἄρπη. εἶϑος ὀρνέου, τινεξ {κτῆγον καλοῦσιν. ἕτεροι δὲ Φηνην. 

εἰ ΠΟϑγοἰἶτι5: ἽΔρπη,τς, ἢ ὀρνέου γένος, κατὰ Λατίνους, α( ἀπτο ἢ 

Ἰοσι σά. ΑἸ ΟΧΕΙ. 

11) ὃ αἰγυκιὸς -- Βιι14α5: Αἰγυπιόν, οὕτως οἱ παλάιοὶ͵ ἀλλ᾽ 

οὐ γῦπα. οἴο. τάδ εἰ Ληϊοπίη. [ 7) γα]. 1}. 5. 

12) Κέραξ --- ἀλλάσσειν τὴν φωνήν.) ἸΝοϑίο ἘΦ ΕΝ ὁ τ: 

5θ0.: τὰ πολλαῖς χρώμενα φωναὶς --το, εἧς κόραξ εἰς, ΘΠ]. ἘΠ158. 

Ναὶ. Τὸ. Χ, ο. 12.: 72) 6δϑέπα “δογεην (830. ΘΟΥΎΟΙ 18) δον) -- 

"οαΐξίο, φιμεπν οἰμπέζεσιε το εην τ'δἰμε δέγαπιφεζαν, Οοιῖ, 

ΑἸάγονδμάι ἀρ Αὐἱθι8 Τ᾿. 1. ν. 695. Οὔὀἰοχστη ρνοίογε 

ποβίγται Ἰοοιιλ οἰ πὶ ΥΥ̓ οἰβίθη. δα 1 ρ1βι. «ὦ Οαἴαι, ΤΥ. 

20. ὦ 1 νεῦϑα: ἀλλάξαι τὴν φωνήν. οἱ δα Δἔκι!}, ΚΙ ΧΥῚ, 54, 

15) Φάσσαι δὲ καὶ περιστεραὶ γυναῖκες σημ. --} 516. ἘΓΟΙοπα 

ΤΙΥΘΟΡΏγομΙ ψοῦβ. 85. τρήφων (Ἰοϊ τιν, εὖ βοοιιπάτ. ὅ0110-- 

11αϑθα ατϊθηι διὰ τὸ λάγνον, Π᾽ὲ ψ 78, 1ὖ1.: πελείας, τιθὶ 

ΘΣΡΟΗΙ πίοι βο]ο] δι. πόρνην, Οομ, “ αθηπαπη. δα ΟΊ δ, 

Βαοοὶ. Λοΐ. 1, 86. 1. ν. 35. διᾷ νος. 7 μγίμγεηι.; Οοπ-- 

το α ΟΣ Ὸ5 αὐ ῬοίπομΙ 8αᾳϊ. ο. 85. δα ψοῦρα: Τὰν οοίμ)):- 

δωγπηι.; Δίαπτο! ῬΊΟ ἄὸ ΑἸλη4], ῬχΟρΥΙοία ο. Ρ. 72. 

οἷς. ἐς αι : Περὶ φαττῶν, τῦοϊ ἰδηο φάτται 5 ΘΟ Π σα ηΐ, 

ἀξ σενιμδηῖοο αἴσαπι: σὐολέίοο 77 εἶδον», οἱ ΟἹ. ὙγάΚο- 
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ΒΟΙ4 511ν, Ουτῖο, Ῥ. ΠΙ|. 86οῖ. τάθ. γ». 154. «ἃ 1, Τίηι. 

Π. 9. 

14) Σημαίνουσ, δὲ περιστεραὶ καὶ -- Δρραϊοεῖ. Μοϊαίῃ. 

1. ΚΙ. ρ. δρό. οαπ. Οπάοπά.: 226. ποιά, χιραδ οὐγοςς οι 

ῥέοιεζιενν. αἰογπέπαο δέαθιίαλιξ, ρῥγοοθαϊευξ φιεαξιεον οαηεβείαε 

οοπεηυλαε, εἰ Δαν δ ὠνοοϑϑέρι. ρέοέα οοὔα ἐογηρονίθ5,.. ἔπι 

ϑιην φημ πη διμ 2 διεξφιεγεδ: διωδοορίαψιε ἀοηνέπα ἐαείας δεὗνο-- 

ἑαμέ. ὙΊΡ51]. ῬιοΙορ. 11. ν. θ8. εἰ 54.: 

ραγία πυθάδ ΚΖ) ϑηπογὶ βε7ιέ Ἰπη 7 : τπαπιψιδα ποίαρὲ 

ἤρ56 ἰοοιεπι, ἀορίτθ ψη0. ΟΟΥ 556}. γαζιωηιο8. 

συ ἴῃ {πίε]α Ὑ ΟΠμ6Ρ15 δἰ αὲ οὐ! τη αο, Ταριϊατα γεΐοσε Στ" 

ἴαίιτι8. δᾶ διαῖ. ῬΒΈΡαια, ΤΥ... 220. τινᾶο ἃρια δίαϊπη 1. 

ϑυ]ν. 11. 102. Νοποῦὶ αἰκιὶ πριάο: -ς 716 ποδίγωθ εἶθ-- 

“ορίξ ἤαία οοἶιεαο. 

15) κατὰ μόνας καὶ πελαργοὶ καὶ γέρανοι) ῬΊΟ νυ σοίο καὶ 

παμόνας ἀϊνίβϑο βου! ρ51: κατ μόνας, εἴ πελαργὸς οἱ γέρανος Οτπὶ 

(σά. Β πυὐπΐανι ἴῃ πσελωργοὶ οἵ γέρανοι ᾿τι, ΡΙΏΤΑΙ. 

10) μελετᾷν ἵστασθα:.) Ἰίασρο ψοῦρα, Ὅσο 45. στ αΐθο 

Ἰοσοβαίαν: μετανίστασϑαι, αχ Οοάτοο 15 τὶ Τοχ πη ΤΟΥ ΟΟΔΥ,, 

τ} ΤΟΘΡΟπἀοοηΐ 115, πᾶ Ρυοχῖμηο. δπξοοροατιηΐ, 

17) ὁ πελαργός ---- γονεῦσιν ἐπικουρίαν.) Οἰοομῖα ῬΙοίαἰ 18 

ΒΟ] Οδ᾽, απο ρᾶγθηΐοβ ἀοΐίαϊο 05805, ἰθϑίς Ῥ]᾽ηϊο 

1,. Χι, ο., 20., 4115. 5115 Τογδῖ οἵ πυίσιαί. Διρτοϑ Ποχϑδο- 

γ6γοπ. Τῷ, Ψ' ο. 16. δ. δδ.- Ομῶπηι ψβοῸ ταϊδοιιαθἐζττι7): τι01} 

ἐσορααΐ μίεϊαέομε ἀὸ ργιραρηέέαον αν πεῖ (56. ΟἸσοπ 86) 

οὐδ) πογείτα οι δε οι, φτέασην 60 ροδέ σποπερέμεην ψιρξαίεσν 

ὡρ»γαἐΤογαὐεέλτενν σις αην ποϑίγιδην ἐριεισὲ ροίπεενῖέ. ίαην 

«δροϑέ (1. ο.. ἀοβΡου 1) ραΐτέθς ἀγέϊεϑ 97 ζοη ΘΕ 27: 86-- 

πδοίμἐἐ5 μάμ να) 1} ἐδολεῖ6 αἰαγτεψιθ γοέσίο ππααέος 

οὐ μηδέ :8 δούοίθα ρει ὲ5 ργΟρΤ 5 ἡοροί. ΖῈ ψεΐξώ ὠἰοαηη, 

εοἰέξα το, οἷο ραδοῖέ, φιεαπίο οἰἑαην ἔρδα τοραγαΐξ παέμγεθ 

εἰἐδρεπεία, τὲ λίπος αἰ ψιεθ ἐπ εἶδ δε δοναπέοα δοτέον ζαίογο αἰα-- 

γίίην δπαγέπν ἀεί τοίαπμην. ὀαεροθαμέ, εἴ ἐπν ργίβίζ08. τιδτεδ 

εἰροτερία Ζαχὺ γονοσεηξ ,ῖι »αΐρίβ “ποπῦγα ἢ μὲς ποϑέγιην 



Ἀ Α ΤΠ ΟἌΡ. ἈῈ, 551 

ἴουαγο ἀορτιν ΠῸΠ  αδέϊίία! ραΐτεπι οἵο. ἘΠ ᾿ἄοπι ἀπὶ- 

Βγοβ5. οαἷ, δ. ἀο ΟἸοομία δου ῖθιι: Δίάην δἰοηπανογδην τεδ18 

μία αρὶδ φοοαίμν, τ-ς Τος ἐπέσπι γος ραίγτεπν ργΐμ5 ΟΡ0}.- 

ἐμὲ ἐιρείϊειο ργαεαϊοατί, ἐἠάδοιε εἰζαη πτρεγϑογπν δι 7γα-- 

δία; παρ τοέν ἐδιεέϊο δεπ  Ἴοΐονιεην ἀντεπελάφγησιξ, τιο με (1 47’, 

51 4115 ρἷπτα Ἰοσουο νον, Ἰοσαὶ Ῥτονουθηηι: ᾿Αντιπελαργεῖν, 

οἱ ΠΙοτοσγ ροα Του ρο] 15. δὲ Ἰοαππῖβ δ Ἶονα Ὑ ΔΙουα- 

ἢϊ. Μοιμογάθιῖ 6 οί, «ποᾷ χτοΐοχε ΟἸσῖϑιὶ Μίασίγυ Οοσνμος- 

116 Μηβίι5. ἀὸ ΟἸσομία ἐθοὶρ]ῖοα τὰ ΕρΙσναπηαίο, «ιοά 

Ῥαίγα ποίου) ππθηοσα ἀοοιϊάιῖ. Μιάο. εἴα ΥΥ εἰ- 

βίο. ἡ Ἐρὶβὶ. 1. «« ὙΤππηοίμ, Ψ, ἅ. δα νοο. ἔκγονα. Ὁε- 

τοῦ (οα. Β ποβίσιιπι Ἰοσιμι δἷο Ππαροῖ. ὁ πὶ ὃ. τι γι ἀπὸ 

τῶν ἐκ γόνων εἰς τὸ κέας ἔπικ., ὉΔῚ ὑγῸ ἐκ γόνων οἱ τὸ κέως σους 
Σαποίϊαι δου βοἀπηη: ἔκγ ὄνων οἱ τοκέας, 

18) ---, εἰ μη πρὸς τῷ ἀποθνήσκειν 4.) ορραιη ἡ ὁχ 

ΑΙάο οἱ Οοᾶϊος Α τὰ ἰοχίτηπι γονοσανι. .18π (ΟΥ̓ ΔΓ 118 

14 ἜΧργοβδιι: δέζ. ἰδία ἀπίομν {τ]ὰ οὶ, ᾳφαοῖ ἰαιίτιπε 

ΤΟΥΣ γιοΐητιβ. οαπαῖ, [}6 ΟΥ̓ΘΡ]5. ἰαπιοιὶ [5ἰϑηι 1015. ΠάΡΥᾶ- 

ψιὶ Ῥαυηππθ ΙΔ] 15 τὰ ναί! ραμοσν τ ῖσα τὲ. ΠΟΘΙ 

Ῥδηῖϊαο 1115 νΕ 15 Ρ. 29.: ἠ2οπέφιο θέ ἑάσν ΟΥ̓Ι δ δὲ} 6 οἱογ 68, 

ζιο5 ἐγμείϊξογιέπιε σγαίδα διδο πε ΠΟΥ ἐϊόεί, οὐπε αἰέψι θην 

χαϊλὲ εἰἰϊεοι ἐδδέγπιεστε ψεοη άσνε ρεαφοορέογοσε ἀατεκ ῥεγεστι Με} α-- 

γὶ, φιοι τοίοσεβ εἶδ οαμπέϊ 9 πεο ἐαην τρμζία ργοιἑὠεγἐμ, 

4μο5 ἐαπιεπ, τϑοϑη τονὲ «ἘΡῸ περ ἐπ Λὲς ἐοοὶδ, πεὲὸ ἐπ Μαΐία, 

γπισο ἐν πα αἰὰα Εμτοραο τοσέοπο σαπέστε χε ζϑχιεαση, ατεαίέ-- 

νίδϑδοί --π ιϊγαδατι Θ9Ὸ πέσιο 567 10) } 67, {τὶ ἐρδὸ 1. πιῶ 

ψειίείεην ραΐσία βοπιογάην ἐδέατν οὐ ἀηιοεγιασν ΟΥ̓ σΠ Τα πν τΌσοσν 

βάέρο 7101: δἔπὸ νοἰπρέαξο ατεείζογαγη: ψτέαγο Ῥαἑώρ σαιεώφξα, 

χιιοεῖ ἐφ ἐρδε ἐεδέϊδ οεμεωέις αὐ αἰερἐέι5. απο ἀπ ἐψε ἐ58ε-- 

77γυ61}}} ΟΣ οοπέΓΩ γδοριίζογιεσν αἰμεθξα οογ πεατα 

ῬοΞβ5οη. ιδο εἴϊαπε ϑραμμοηι. ααὦ ΟΑ] λα οι. ἘΓγια. 1 

ἈΡοΠ]Πη. ν. 5.: ὃ δὲ κυκνος ἐν ἠέρι καλὸν ἀείδει, 

19) καὶ τὸν κλέπτην δὲ καὶ τὸν δραπέτην ἐγγὺς) ψισο 1ὸ- 

σεϊαίε: καὶ τῷ κλαπέντα καὶ τὸν δρ. ἐ. Νὸ 5 Οοἀΐοομι Β βοφιίμημγ. 
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αρ. ΧΧΙΙ. 

- Α . έ ᾿ 

1) Μέλισσαι γεωργοῖς μὲν ---Ἰ Λα]18η. Ι. ἈΠΥΙῚ ἀτὰρ: 
ΓΣ ΄ - ς ΄ Ἀ - " ἴα, . - ΄ 
Ἔχουσι (501]. αἱ μέλιτται) δὲ καὶ μαντικῶς, ὥςτε καὶ ὑετῶν καὶ κρύους 

» ᾿ - ὸ ἅἘ ΄ λο δ 9 Σ Ν 

ἐπιδημίαν προμαϑεῖν' καὶ ὅταν τούτων τὸ ἕτερον͵ ἡ καὶ ἀμφότερον ἐσεσϑαι 
ΜῈ « ! 5 ᾿ - - Α 

συμβάλωσιν, οὐκ ἐπὶ μηκιστὸν ἐκτείνουσι τὴν πτῆσιν ἐκ τῆς νομῆς) ἀλλά 

περιποτῶνται τοῖς σμήνεσι, καὶ οἱονεὶ περιϑυροῦπιν, ᾿Εκ δὴ τούτων οἱ με- 

λιττουργοὶ οἰωνισάμενοι προλέγουσι τοῖς γεωργοῖς τὴν μέλλουσαν ἐπιδη- 
’ - - , ΠΝ ᾽ -" κ᾿ , 

Κίαν τοῦ χειμῶνος. Δεδοίκασι δὲ ἄρα οὐ τοσοῦτον τὸ κρυὸς αἱ μέ- 
,ὔ 

λέτται, ὅσον τὸν ὄμβρον τὸν πολὺν καὶ τὸν νιφετόνι 

2) --- στρατηγεῖν μὲν καὶ δημιουργεῖν ἐπιχειροῦντι ἀγαϑαί) 

ΟἿ 15. (ἰἀϑαιθοη. 1π (ΡΠ οἸΣμ πὶ, δὰ 1{1ὰ νεγρα: δε 

δἰαίμαδ ἐν οπιὲ ἐζοίγατία οχώτποι ἀρτέην τορίορίέ. ΑΡ685 

1 πτ]18 ΟΥ̓ δεοοσιηῖ ἢ οὐπαπονττιο ΟὉ τ] ΡΠ] 66} ἱπ-- 

ἀπίσιαιη. οἵ π10}}15 ῬΥδοβίαηἰϊαι,, βαρ θηὰ6. δὲ αἰσπτία 15 

δαμΐ ϑυροῖα, Οἷα ἦ(θ τ ϑραμμοι. ἄς Ῥγδοδῖ, οἱ ἴὕ8. 

ἡπιη, 185, 4. 

5) Σφῆκες ---Ὁ ΤΠ. βυσορπαηΐαθ εἴ ὑ68}018. ὈοΙηρε- 

ταηΐα, δὲ δου]εὶβ 1ηϑαἱ βοΐοί. Ὑ14ο 10. Ηομδίου, 
. ἐ -. σ΄ - 

τα Τιιοῖαπ. (οπίομρίαμῖ. Ρ. 517. αὦ τοῦρα: Ὥςπερ σφῆκες. 

Μοὶ νΟΑΡΔ8. 1πΠΐοὺ Ργοάνια Τνι5 ἴ,. ὅ5, α: 9.: ὦ 

Ὀωρτα πτηιοϊαίτισν 851.) δΝ ΤΊ ον τ’ 5 ΩΤ ἐπ Ε͵.5. ἐπι ΚΟ 7 1677 

ακἰροίαθεε, εἰ ἐν Π͵αγί5 ἀϑοδ σογιδεαίίδ5θ. δάδ. οομέθοίαϑ 

οἰεμν Ομ, εἰ ἐρπὶ ΟΡ αίαθ 6856. Τα ]580. ἰδηιθη 11 ἴὰηο 

Μοποίαθ. ΟΧΔΠΊΘη ΨΕΒΡΆΣΙΠΙ, τὖῦ 11 ἰσῆρῖο ΟὐὉΠποοράϊαο 

ψϊ4π8. οἹοοπίαν αι... οΟἸΠσπξ ΔΠΠ4ῸῚ ὁ δ]ρ1ῖ, 56΄. ν, δ0.: 

(οπνομῖς, πιὸ ν ο5ρ15, πιδρι «1118 ΓΟ 6 Μοποῖδο, 

Γανθα τισοηβ δίριοτῖθ Ῥὸν 1αἴοεα οοΥρορα (6}18. 

ἘΠῚ νιάς σομημι θη ίαίοῦ 8. 

Δ) ᾿Ακρίδες --- μάστακες) ΕἸ Ο]05. Μίασπ.: Ῥροῦχος, 
ΡΞ ὩΣ Ν ἐ , ».,.Ὁ; , Ἢ ΝᾺ -Ὁ ᾿ 

εἶδος ἀκοίδος, παρὰ τὸ βρυκειν, τὸ ἐσπίειν, βουκος" καὶ βρουχος, κατὰ 

ν --- τς . ΆΧΟΝ Η ἊΣ » ν᾿ ᾿ -“ 
πλεονασμὸν τοῦ Ὁ. Ὑὸ αὐτὸ ὃδὲε καὶ μάσταξ καλεῖται, πᾶρὰ τὸ μασά- 

σϑαι. Νίκανδρος: Μάστακι σιτοβύρῳ ἐναλίγκιος : --- Κλείταρχος δέ 

νυ ΄ - - ς» ᾿ ᾧμτιν, ὅτε κατὰ Αμβρακιωτὰς μάσταξ καλεῖται ἡ ἀκρίς, Βοίιο], ἃ. 

ψηΠ]οιβοη. 
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ὙΣΠοΐδοι. οὐ αὦ Εοιηον. ἈΠ 14. ΤΧνν. 294.: ὅτι οἱ Γλωδσ- 
,΄ - Ἁ » ΄“ , ΄ Ν - 

σογφάφοι μάστακχ, ὡς τὴν ἀκρίδα, σημαίνει δε μάσημα καὶ βρῶμα. 

Ἐμιἀθαν ὅονοϊ. αὦ ον, {Π|||᾿ ͵4. ΧἸΧῚ, ννς 12. : ἀκρὶς δὲ παρὰ 

τὸ ἀτρίζειν, ὅ ἔστι τὰ ἄκρα τρώγειν. ΒΟ! 181. ΑΥἹ5 ΟΡ], 

δα ᾿Αοδάγη. δ. 180.: εἶδος δὲ ἀκρίδων οἱ πάρφνοπες. εἰσὶ δὲ οὗτοι 

ἀγτέλαβοι ᾿Αττιποὶ πάρνοπες. 14. εἰ ΑἸΡΟΥ τα Πόσο. 5ιιὉ 

118 τόρο. 

σὰρ. Χ ΧΗ. 

1) πλεῖν καὶ εὐπλοεῖν ἀγαθὸν --- ὍΟΥ]})α καὶ εὐπλοεῖν ἃ 

τὴθδ ὃχ (σά. Ὁ αὐϊοοία 5διῖ, τιῖ τοϑρομλάοαμπίὶ 115, ατιᾶ8 

ἨΟΤ ἸΠΌ]Ο ρΡοβὲ βοσατῖθ, ---- πλέοντα χειμάξεσϑαι, 

2) --- -τοὺς δ ἀνάγκην -ττ ὑφ᾽ ἡμῶν Φιλουμένους) {ἰππδ 

ξοντίαβϑο Ἰοοτιπὶ ἰδησὶὲ ΓΓΟσγ οἰ ίτι5. Πᾶσ0. ΒΟΡΙΠ 65: ᾿Επίσξειρον 

σχοινίον. τὸ ἀναγκαιότατον. ἐν γὰρ χειμῶσι τοῖς σγοινίοις πιστεύου- 

σι, δηλοῖ οὖν τοὺς ἀναγκαίους φίλους. 

2) δανείων εἰσὶ σημαντικὰλ Απίθα ῬΟΥΡΟΣαΠπῚ Ἰοσεβαίῃτγ: 

σομαντικ, Οοὐα, Νῖ55. μαροπὶ σημαντικῶ, ὶ 

Δ) ᾿λντα δεωπὸν -9 Ηος νοοράθηῖο Νοϑίου. τί ατῦ ῬΤῸ 

ῬΤΟΥα ΨῸ] ΤΠ] 5} ΡΥΌΣθ. (το δὰ πιοΐα ρον αἰ ποῖΐ, 

πη δὲ δὰ 1πΠ50 1015, 5641 εἴοσαῦδ; ΟὝαθοὶ δα η βάρρο πα- 

Ἶ5. ΡΥΟΥαΙ ἰασίο] Δ551 πὶ Πα Π86, γοοδηΐο8. οαπ] μέ- 

σῶπον, οἱ Ἰαΐονα οἰπβάθηι παρειώς, {0π40 πᾶνδ8 ροϑί δ ΟΥ: 

ἀϊοια ιν μίλτοπάρηακι εἴ φοινικοκάρμαι, “ΓαΠογ. Τ,..ὄ 11. ὁ. 90.: 

᾿Επιστρέψαντες τὰς ναῦς μετωπηδὸν 'ἔπλεον, ὡς εἶχε τάχους ἕκαστος, 

ἐπὶ τοὺς ᾿Αϑηναίδυς. τι] ΘΟ] ΟἹ πο. : τὸ δὲ μετωπηδὸν, πάλιν τὸ 

χατ᾿ εὐθεῖαν πλέειν ἐστί, τὸ γὰρ μέτωπον τῆς νεῶς ἡ πρώρα ἐστί. 

λέγει οὖν, ὅτι τὰ μέτωπα, ὃ ἐστι, τὰ πρόζωπα τῶν νεῶν παρεῖχον 

τοῖς ἐναντίοις. ἰυἰῖαι}) Γ αὶ} 185 δροτιδ, γοίες, οἱ 4]. Οοἰονίιι 

ΔΕ. ἌΗ ΝΠ Ἐ ΠΊΧΕ ἐόν ὅν -δἴχγρ. [ῶ, οἱ Ὡ’Ὅννη!. αα 

ΟἸατιι. ρ.. 857... ἡ 16." 4 Ὁ 
5) ἐνθήνην τοῦ πλοίου.) 816. Νοβϑίον δὲ Ἰηΐνα ς, 68.: 

μετὰ γὰθ ὅλου τοῦ οἴχου καὶ τῆς ἐνδηκης τῆς ἰδίας ἀποδημήσει β τῇ 

ΟΕ]. ἄς ο. 27.: ἔτυχε δὲ ἂν μυροπώλης: ἀπώλεσε ἐνθήκην͵ ϑιέῶς 

Ζ 
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πιόζσεοος. οἱ Τλοσοϑίῃ, εομΐσα Ζοποὶ ποι θη 1110 : ἐντιϑέγεν 

χρήματα εἰς ναῦν. ! 

6) τοὺς τοιχάρχους) 8510. ΒΟΓΙρ5Ὶ ΤῸ τ. τοιχάρχας, τιξ 

νϊσο. 

7) ἃς ἔδοξε --- ἀπολωλεκέναι) Ὕ 5: ἀπολωλέναι, τη6}1-- 

ἄο50. Ῥοβίπ! αὐ βοπιοπία ψΟΥ̓Βτ ἀο ψ γ : “ἀπολωλεκέναι, οἱ 

80 αποάθο ὥοάοχ Β αἱ. Ἐάοπι Ἰηοᾶο Πππΐουρυθε: με). 

αἰϊαίζδ56. 

8) τ. δανεισταῖς τοῖς ἔχουσιν ὑποθήκην τὴν ἡ Δι. 1)ε110- 

δίποη. «ἄν. ΠΟ  ] Οἢ. : τοῖς δάνεισταῖς οὐ παρασχόντα τὰς ὕπο- 

θήκας, ἘἘατροογαίίο: ὥςτε δανεισάμενος παρ᾽ ἡμῶν ἐπὶ τῇ νηὶ 

τοισχιλίας δραχμὰς, ορρῳρπογαία παρὸ ἐφ} ποθ ἀγαολταϑ ας 

γιοῦές χχρέμαίει8 ε588ὲὲ δμῦ τέδει7 5. ἰωθαρ εἰ Ιβοογαί 5 

ναροζιίλο, Οἴου ὑγὸ ὑποθήκην Οὐ, Ὁ Ππαροὶ: εἰς ὑπό- 

ϑγ κήν, 

Οαρ. ΧΧΙΝ. 

1) Αρογρὸν ἀγαϑον πρ. γ. κι παίδων γονήν) Αὐ᾿δίομοϊ, 

ἴ, εριϑὲ, 19.: ἐπ᾿ ἀρότρῳ παίδων γνησίων ἐρωμένην ἠγάγετο γά- 

[βετήν. --α οἵ, 01}. ΤΥ. ὅ..,. Τ)οοίάον, Ἠεγα]4. δα Ἄσπορ. 

ΧΙ: 965, ὙΘΕΟ ΓΝ ἘΠομ βίον, κα Τ ποῖα. Τπομ. 1. 

Ῥ. 127. δά τοῦρα; ἐπ᾽ ἀρότῳ παίδων οἷο, 

2) ᾿Αξίνη) [{ὰ δου ρβίμητιβι Δηίθα οὐαῖ: ἀξείνη. 

5) μίσχος) ΨΌΪρσο μίσγοξ. Νίο5. ἐρφείίμτι5. μίσχος, 

4) φζυγόδεσμα δὲ, καὶ δ λεγόμενος ἀμφιδέτης, πρὸς πάντα) 

Ῥγο κατὰ απίο πάντα ΒΟΡΙΡϑὶ πρὸς Οοάϊοοπι ΒΒ. βοαιαξαδβ. 

ἘΠῚ Ῥτὸ ζυγόδεσμα Οὐά. ΒΒ Ἰορὶ! φυγόδεσμος, ατιαθ. Ἰοοὶῖο Ἀ. .]. 

ογίαθθο τπε] ον. 

τ 5) --Ξ τοιαῦτα ἕτοιμα εἰς τροφὴν εἶσ) Ὑπσο: τ. ἔτσι 

μδὶ εἰσὶ τροφαί, Νοβίνα Ἰοοῖῖο Οοάϊοὶ Β ἀρμείαν. Ψ]ιοφ- 

Ῥμαηϊ5 Νοῖὶ οἰ ριΐοιη. 46 ΘΗ ΑΙ 1080 ἸΠΟΥΡΟΥ ΠΟ 280.: 

καρκίνος, --τ΄ γίνεται .- ὁ καὶ ἐν τοῖς μαξοῖς μέλιστω σῶν γυναικῷν,, 

διὰ τὸ χαύνους ὄγτας καὶ ἑτοίμους εἰς ὑποδοχὴν τῆς παχύτητος ὕλης. 
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6) .-- καλιχαὶ καὶ πάντα, ἐν οἷς) Ῥγο σνι]5. καλεοὶ Οἵ} 

Ἀοβκῖο ΑἸ Πβάιο. βου ρ5ὶ καλιαὶ, οὐ αὐτο τι τῷ ροϑί πάντα 

ὄπ οοἄο Πεϊοκίο οἱ Τθεϑι. Τ]ογαϊάο δὲ ἄνπο». ἄν. 

Οδμὶ Το. ΤΝ΄. ν. 181. ἄεϊον.,, τ οΣ υὐξππα ΡΥΙΌΧΙμΙ νο-- 

ΘΆΒΡι}1 πάντα 50 }}8]08 τλὰ 1111}. 

7) Ὅϑεν οὔτε συντριβύμενα --α ἀγαϑὰ νενόμ) ΜαυΙσαίαια 

οὐδὲ ροβὶ ὅϑεν πητιίαν! ἴῃ οὔτε ργορίου βθη!ο π 181, οὗ ΡΓῸ 

ἀγαϑὸν, υἱὖ 1. να] σαι 15, οχ Οοάϊοο Β ἀδάϊ ἀγαθὰ, 

ΟΡ. ΧΧνΥν. 

1) --- βαλανηφάγοι) Ἐΐιο γμονεποὶ ΠΠιὰ οὐδοῦπιηι 

ψοι δ ]5ο υπῖ, “ποι ἱπίοστιθ. οχϑδίαι ἃρτα Τϊονοάοίαππηι 

Τ,. 1. ο. 6θ., φποάᾳιιθ πιαΐο 1πτου τοῖα! ! Τιὰοο ΘΙ 011 1]-- 

Ἰαΐο Τορσοαίιρτιβ ΒΟ0]10 διιρου 1 δθπί. (ὐοἴοντππι Ὠ1}11 πο- 

ἀϊπι5. βαλανηφαγίᾳ νοΐογ!8Β ΟἸαροΐαθ οἵ 1ΠΡΥῚΠ1185. Ατοδάπηῃ. 

ΤΙσλλοῖς ΘΗ111, τα Οα]εη. 46 ΑἸἱπτοπίον. Ἐδομ ΓΑ} )γτι5. Ε,. ΤΠ, 

ο. 58. βου θεῖ, τῶν σιτηρῶν ἐδεσμάτων δμοίως τρέφουσι» αἱ βάλα- 

καὶ τό γε παλαιὸν, ὥς φασιν, ἀπὸ τούτων μόνον διέδων οἱ ἄν- νοις 

ϑρωποι" ᾿Αρκάδες δὲ καὶ μέχρι πολλοῦ χρᾶνου, τῶν ἄλλων ὁπάντων 

“Ελλήνων τοῖς Δημητρίοις καρποῖς χρωμένων, -τ-- ---ς, ἄρισται γὰρ 

ἐκεῖναι τῶν βαλάνων εἰσὶν, ἕνιοι δὲ λοπίμους αὐτοὺς ὀνομάφουσιυ. οὗτοι 

καὶ μόνοι τῶν ἀγρίων καρπῶν ἀξιόλογον τροφὴν διδέασ: τῷ σώματι, 

εἴς, 11 τάοιὰ Οα]εη. 46 ῥυορὶα ργαάνίβαπο δἰ ΠΟ Π ΤΟΥ ΤΙΠῚ 

508 δα}. 4.: -ττ ταύτας μὲν οὖν τὰς βαλάνους, ὡς ἔφην, 

ἐσϑίουσιν οἱ ἄνθρωποί ποτε ὠμᾶς, ἐνίοτε δὲ ὀὁπτῶντες, ἢ ἑψῶντες. 

ϑοᾷ ποάϊοάιιο διαὶ, 4Π1 αιογοσθπηι Τροία. νἹοίιΐομ!, τιΐ 

ἀἸδοίπητβ ὁσ ΠΡτΟ: Βοιμου κπησοι τι οἰπον ἢ οἰ86. 6ΠχῸ] 

ἘΥΔΠΚΥοΙοἾ, ϑραμπίοι,, τιπὰ γον χιισ!οι. Ῥογίαπσαὶ, νοὶ 1). 

Ια ἢ ΕΥϊεάν. Τιηῖκ, Ῥυοίοθβδου χὰ Ποβίοοκ, μπᾶ γοχ- 

δου λοάοπον ΘΟ] οτίοη -- (656 }]5ο]ιαΐίοα. Μισίιεάο, Γ᾿. 1. Ρ. 

155. 54.7 8Ὶ᾽Ὰ παρὸ Ἰοστιίαν : “Ζμ εν» απιαΐεγχυ ϑεῖίο (τον 

“νναγοῖοσ τιγιε ΠἸομέθγιιογ ὁ. πόνο) ρόβρον 1.1ςβαὔοι σι 

δέθλέ πεν Ῥέείε Οἷὗγέει, τρογραι}) 7} ἀέάον' τρὺν γι} 6» ΤΊ τ 

ὭΣ 
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χιεγν ἤηοδενν 7ζοΐφεγι. 12 686)" αμην γπσολε θη “οϊο ει 

εἷονῦ Οερομπί αἰ, πιὰ ἐγπᾶλνέ εἶπα ἥἥεηρο.. εμϑδοδοπη 

15 τρογείοη, ἀδο πᾶρυολ νζδίο ϑοῤεροῖμθ οοτιδδίοέ, παὸ 

““ἰάεα Οἰαἰζορα οεελγέ, πε. νον αογέ παρὰ Ζ, δϑαξφοις 
᾽ Σ 7. 7); εἰπροδολ Ι. ἐο. Ζιοϊοῖμ, οἰπα αἴζοιυ ἐδγίρεν “1 ξεῖν ἴω 

Ζηολοίν κεν ἤἥαδέ νογξμξέοδεις; 0 αἴη “τι 6768 ῬΟΙ ἰὐδροῆς 

ἐλιιν εἰμ οοεἰδο, τραϑδ. ΘῸ το... εἷδιν ζ)ολείν. οἷο5 Κογξῥαμημος 

ἐεζείε. «ἴωολ Ὡρεγώοιν δὲθ φορῦξέθέ νον ἤζοηϑοΐθη, οος68- 

σον ἀπ ἀαῦον ραν ἐοίπεν πα θη Ἴητιθ)ν Οοροϊμπαςξ, β 

ἐοουν φεᾧθην 8186 τι) οἰπθ ϑρεῖδθ ζω) εἰἰθὸ “ἴγπθθα. οἶα 

δεκιδπεν δἰοΐ πεν εἶα (μαζί: ἰΐέςος Βαάμηνοα αν πίολξ, 

δογυζζογην ζἰδεγέδίδέ 866. ραππα ττῶῦ σαν αἰογ ΙΝαξιιγ,, ἐδ δὲ 

Ψεοχηιολοῖν, οὗ ἐγϑίαμπίζολο Ναολ δον ξείέ δε γ δἔτηθ ιν 50 

σρίολέίρειν Οερεπδίαποίθ. ἴλας Ζοίξ δὲ γοιλίίολ, 7ιεέ τονε, 

οἰ, τρέγαῖ πιεξϑέεηβ δις Λαγγεν τεγόγαμολέ., ατεοῖ; ρον ἰοιυ 

αἶο Αολίον δε» ορβοπάξει. 7265 μας βολοῖν ὙΗΝΝ δὸγ 

Ὁεϊορογλεῖξ εν ὅδραπέδολειν 777. ἘΠ » 10)} αἴἴοδομν ἤλάτειε, 

ογεκίεί, τρ 0 Ε7' οὐθηζαζίο σι" Παςί, μι (ἄορι Μομδολοιι, 

δι) ϑρεῖδθ οἰδεπέ. ἰοΐ πιορῖδθ λέ)" τυ ποοΐξ αἴ, αες 

ἄν ϑάμην νὸν Ομογο5 δοίἑοέο 1266} οπά κῆπο, 

χιίολέ νεγδολέεωώεην ἐδέ; το Ζιππέ πυΐξ θέμε) αποΐργν σίρε, 

αἴθ τραχεῖ" οοπρόχο βέάέέογ ἤαΐξ, χεγυέογ τὸ 67) τε 5 7116 

Θοερογειν ἐριτθ. ογεμοἰοδίδορ, οί εξ ε7' αξέη ἤοῖγα, 

πὶ εἷς ἔγιολε δῥοέοξα. ΡῈ 

2) Δηλοῖ δὲ καὶ πρεεβύτην διὰ τὸ πολνετές) Πᾶαο Μίγείηῖ. 

Βρίρν. ΛΑμιμοῖορ. ὅν. δά, Ἰδθο 5. ΠΝ ψΠΠν εἰ; οά.: 

την μαλακὴν Παφίης Στατύλλιον ἀπδούνιναις δρῦν 

Ἕλκειν εἰς ᾿Αἴδὴν ἡνίκ᾽ ἔμελλε χρόνος, εἷς. ᾿ ὙὝ 

Οὐάφαϊα απιοβιτ οβὲ, δρῦν ἀρρεαμε Ογαοοί. ΕἸΣΙ ΤΣ 

ἴπ βίαϊίο Ὑαμουὶθ δἰ πἰδίγαθ ἱπβϑπαϊί, ΠπΗς δρῦν μαλακὴν. 

ψορσαὶ ἐ ΟΝ τὖῷ ΤοιρΙ8. Ἃ1Ο1} 1ὰ Ἑππρη ἸΤΝ 1 ϑυϊᾷ. 

ΜΟΙ: ἘΠ ΤΕ; ὅ98ὲ 

5) -- καρπὸν αὐτῶν) Ἦσςο αὐτῶν ἃ πιο, (ΟΣ Οοάϊος 8. 

δαϊοοίτιμλ οδί. 
ἀν Ν ε οι δὰ 
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Ἃ) χάριεν; καὶ ἀποδημίαν καὶ φυγὴν διαὶ τὴν περὶ τὸ δένε 

δον ἱστορίαν, καὶ ἀποτυχίαν τῶν προςδοκωμένων διὰ τὸ πικρὸν καὺ 

ἄβρωτον. ᾿τατροῖς δὲ καὶ) Δ ΌΪσΟ Ἰοροβαίοσ: χάριεν" καὶ ἀποτυ- 

χίαν τῶν προςδοκωμένων διὰ τὸ πικρὸν καὶ ἄβρωτον, ἰατροῖς δὲ ΤΎΡΟΣ 

Οοάςχ ΒΒ δπίομα [πιο Ἰοσιπὶ δ᾽. Ππαρεΐ: χ.γ, καὶ ἀπσδημίαν 

καὶ φυγὴν, καὶ ἀποτυχίων τῶν προςδοκωμένων διὰ τὴν περὶ τὸ ὃέν- 

δρον ἱστορίαν. ἰατροῖς ὃ, κι “οὶ ῬῚχ 15 ατιαθιι5 οϑίσ δ} οὔ Χ1-- 

1115 ΘΟ ΙΟ ΠΕ, ἥτπιὰ6 ψΟΥ 551π|α νι θα ί ἢν, 

5) Κυπάρισσος ----Ἰ ᾿ΓΠΙΘΟΟΥΙ. Τάγ}}. ΧΙ, 45.: -- δαδιναὶ. 

κυπάρισσοι, οἰ ΒοΠΟΙαδί.: ῥαδινὸν τὸ ἐπίμηκες καὶ λεπτὸν, τὸ ῥεῖα 

ἤγουν εὐκόλως δονούμενον;: ΟἸΠΙΒΠΙΟΩῚ 65: ΟἸΡΥΘβ5ιι8, σππ 

νϑηΐο ἀρι[αίτπν. ὙΙΡΡΊΠο ἴῃ ΟαΠ166 ἀϊεϊίασ : 2 ἀρία οτιργ65-- 

515, ΑὉ Δ᾽ ΕΠ ἀϊπο 1η51σ}1. ΑΥ̓ΘΟΤ 65 ΘΗ} αἰΐαα ἰαοΐας. α1-- 

δυιπέμσ, βἰοτὶ δαοίαε δοφθίοθβ δἰάομι ἼΣΘΙ 1ὰ φοΥρ, Τ,. 

ἱ τὰ μὰν ἢ 

6) ἀηδίας καὶ φυγῆς) ψα]σο Ἰοσαβαΐαν: ἀκηδίας καὶ φόβων! 

Νοβέσαμι Ἰθοοποαι Οοάοχ Β ἀοα!. 

7) Ῥοα) Ψα]ρο : Ῥοιαὶ, ΡῈ} ᾿ῶτα ἴπ 5011808 ῥυΐοτγο. 

ΝΟ 138 515 αἰζ]ο6 βου: ρβίπηι5 Ῥοαὶ, 51η6 ἰῶτᾳ. Νά ΘΟ ἰθπὰβ 

46 ΑἸμη. Ἐδο. ἴ,. 11]. ο. 26... βαθο δυιμπδάνοτεϊ : ὁὲ δὲ ᾽Ατε 

σικοὶ μὲν ἄνευ τοῦ ἰῶτα τὴν πρώτην τῶν ῥοιῶν ἔχουσι συλλαβὴν, μᾶλ- 

λον οἱ ἤίωνες μετὰ τοῦ ἰῶτα, ἘΠ᾿ 510 ποθ διρχα 1. 1. ον 

ηὅ. ΝΝΟΒΙΟΥ ΒΟΥ ρ51: ῥοαὶ, 81116 1οΐδ. 

8) ὀξύαι καὶ μελίαι) δ΄᾽Άο Ἰοσοηάππη. ἀἀπΐθα τποηοβ 

ΒΟΥῚΡίπι ογαΐ; ϑξεῖαε καὶ μηλίαι, Ναπι 6κ 1ΠαΥ τ] ΔΥΌ ΠῚ 

Τίσπο δἰϊαπι Παϑίαθ ΓᾺΡ. Ἰοα α μίαν, τι ἀτοιὲ {π|, ΘΟ χ ἴὰ. 

ὙΡΟΡΤΩΥΣ 900: Καὶ τὰ μὲν ἀκόντια ἔσται μελίχς ἢ ὀξύα:, στρε- 

νὰ, εὐπαγήῆ. ἘΠῚ Ἐπιβία. αὐ Ῥγίπορ. Οάγε5. ΧΧΙΥ. 

αποβάδμν αἴ": νεκυΐαν ΒΟΥΊΡΟΥΕ κατ τὴν μυίαν ; ατιοδάδην νο-- 

ΤῸ νεκύαν κατὰ τὴν ὀξύαν τὸ φυτὸν, ἀφ᾽ ἧς καὶ βέλη κατά τινὰς 

ἀξυόεντα. οἱ ἩΠΟΙΠον. 1114, Ὗ'΄. 50.: ---- ἔγχεϊ ὀξυδεντε, δἄ 

46} Ἰοοῦσ ΘΟ ο]]αβῖ, : το ἀπὸ ὀξύας, εἴδους δένδρον, κατεα 

. 4 π- 

Ἰοίβομϊο δἀϊῖ, δἀὐ Ησομιον. ΠῚ 44. Ψ]. 501.: “αὶ ἀλλ᾽ ἐπχεὶ μελίῃ 

σκευαχσμένου. Αὰά ποκίτιιη) Ἰοσππα ἔδοιξ οἱΐοι ϑ δ Ὸ 
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ΝῚ ἢ - “- ᾽ 

τὸ δορυ ἀπὸ τοῦ δένδρου τῆς μελίας, καὶ οὐδ ἄρ᾽ ἀπ᾿ ἀσφόρφαγον 

μελίη τῶμὲ, δῆλον ὡς καὶ τὸ μείλινον ἔγχος, ἐκ μελίας τοῦ δένοφου" οὐ 

μὴν ὡς οἱ πολλοὶ τὸ μακρὸν καὶ ἔγχεω ὀξυόεντα, τὰ ἰξ ὀξύας τοῦ δέν- 

ὄρου, ὡς καὶ ᾿Αρχίλοχος, ὀξύη ποτῶτο, ἀλλ οὐ τὰ ἀξέα, εἷς οἱ γΓρομ- 

ματικοὶ ἐποδεδώκασι, - ἢ 

9) τοῖ; ἐσὶ πόλεμον ὁρμῶσι) Ῥτο ὅρμῶσι (σά. Β ἀαϊ ὅρ- 

μωμένοις, Ἔοπο. Νά οἵ 401 Αὐἱουθι ον δ 516. Ἰοααίτν, 

δοα ργὴ5. σποαπὸ ἴῃ Νοβίσο Παβ51ηι ἱπνοη ΠῚ πὶ Βαργᾶ 

ὁ. 20.: τοῖς ἐπὶ σρᾶξιν δρμῶσι, 

10) τοῖς μὲν διὰ τὸ ἐξ αὐτῶν γίνεσθαι ὅπλαλ 810 1 (δάᾶϊςα 

Β δουιρίπη εδί, (πὶ ἰάσοη ροϑὶ διὼ ]ια]οὲ, τὸν, ας τπ, τὰ 

ἴσο Ἰοσοραῖῃν: τοῖς μὲν δεὶ τὴν ἐξ αὐτῶν ἐργασίαν, 

11) τοῖς δὲ διὼ τὴν αὐτῶν ἐργασίαν) ἴῃ ΟὐΘἸοο Β εδὲ: τοῖς 

δὲ δ αὐτῶν ἐργασίαν. Μυσαία ἰαθτοι μοπο Παροῖ, αἴγειροι τ 

τεκτονικοῖς συμφέρουσι ---- διὰ τὴν αὐτῶν ἔργ. ῬΟΡΊΠΙ πίστ α6 Τιβτ πε 

αἰ ἄντυγας δίφρου ἀοοος ΕΓομιον. 1164. ΤΥ]. 485. “544. 1π ἡ Π 6 ΠῚ 

τιδι ΓΓΠΟΟΟΥ. ΧΧΥΝ. 54}. ρῥγαοίοσε σαρυὶποθτη. αὔγειρον 

γὴς τῶν Κελτῶν κτὸ Ἠριδανοῦ ϑρέμμα νοραΐ Μ᾽ ατιβαμ. Ὑ. 14. 

12) λεύκη ἀϑληταῖς συμῷ. - “ΠΙςοοΥ τί. τάν ] ΤΕ νυν, τ οχος 

Κρατὶ δ᾽ ἔχων λεύκαν, Ἡρακλέος ἱερὸν ἔρνος, 

οἱ δα πο ἰσοτίπι Βοπο!αβί, : Ὀλυμτπιογικὸς Φήσι τὸν Ἡσακλέκ, 

κατελθόντα εἰς ὥδου, εὑρεῖν παρὰ τῷ ᾿Δχέροντι φυομένην τὴν λεύκην, 

καῚ εἰς ἀνθρώπους κομίται, ἣν “Ὅμηρος ἀνερωΐίδα καλεῖ, ὡς ἐν τῇ κεφα- 

λὴ δὲ ἔχων τὸν στέφανον ἀπὸ τῆς λεύκης τοῦ φυτοῦ τοῦ Ἡρακλέος, 

πανταχόθεν περιειλημένον περιδώστραις πορφυραῖς. ἐστεφανωμένος δέ, 

ᾧησι, λεύκῃ ἐληλύϑει ὃ Δέλφις, ὅτι ἀϑλητιχός ἐστιν, εἷς καὶ “Ἡρακλῆ ς" 

οἱ γὰρ ἀϑλητικοὶ τούτω ἐστεφανοῦντο ὡς ἱερῷ" ἱερὸν δὲ ἦν τοῦτο Ἥστ" 

κλέος τοῦ πολλοὺς ἀϑλους᾿ διενεγκόντος, ἐπεὶ αὐτὸν ἔλεγον ἐπὸ τοῦ 

᾿Αχέροντος τοῦτο εἰς ἀνθοώπους κομίσαι. 

15) οὐ πάνυ τι 5160. απ Β βίο Ἰοροπάπημ ῬΥῸ οὐ π, 

τον ὑδὲδ Ἰδὲ πίτα κα, 0. 

14) - οὐδὲν ἄλλο ἔ, ὀνειροκρισία, ἢ ὁμοίου παράθεσις.) 

Αὐδίοϊοι, περὶ τῆς καϑ'᾿ ὕπνον μαντικῆς ο, 2.: Τεχνικώτατος δ᾽ 

ἐστὶ κριτὴς ἐνυπνίων, ὅςτις δύναται τὰς ὁμοιότητας ϑεωρεῖν. 
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Ν μ ᾽ » » ΦῊ ἢ 
15) σημ, καὶ ἁτοπα ἐν ταῖς ἀποβ,.) Ῥυδοροβιί!ομθπὶ ἐν 

δΐο ταῖς ὁχ Οοά, Β ἰπδουι!, Δ πὸ ἰαποι (ἰοϑιηΐ καὶ 

ἄτοκα. 

ΟΡ. ΧΧΥΙ. 

1) ταῖς ἑαυτῶν) 801]. κεφαλαῖς γ) τιὸξ εἰ Ἐ οἰδκίη5. ν οῦαῖτ, 

(ον παν τ|5 1} 60} }Π|σ 658: γυναιξὶ, ψΟΥΕΙ :ἶ τς οὐεοαἼεπέοθα ΣΎ 

δει5 διιῖ5, τγαΐο, τι τ11}1} «(Ἰάρη) νἰΠοίατν. 

2) καὶ τὸ μολ.) Αγεουῦλιπι τὸ ἐχ Οοήϊος Β «αἀάιάι, 

5) --- κεφωλής κατατιληϑήναι :) 1ἴὰ ΒΟΥ ρ5:. ΓΙΡῪῚ σα 

σαὶ Βαρθηΐ: κατατιλῆσαι, (ο΄. Β δπίοιη ἐαὲ κατασιλἤοϑαις 

Νοϑίσα δου ρίασα ῃιθ] ον υἱάοραΐασ : πιοάο δοοιιβαΐινις 

ἑταῖρον καὶ συνήϑη --ο Φίλον, 4π| ἁηΐοοοσπηΐ, αρϑοϊ ἕο δ πιλη- 

πᾳ. Νοη πλπ]ῖ0 μροβὲ οἵιπὶ ἨΘΙ5ΚΙΟ ΒΟΥ 081 προςτιληϑῆνανι 

ῬΥΟ προςτιλησθήναι, τι 1 ΠΠΌΤῚ5 γαῖ. ἘΣ ἤἸοχ ῬΥΆΘΡΟΒΙ10- 

ὭΘῺ] ὑπὸ αηΐθ αἰσχύνῃ οὶ δοήδθη Ἠοίβκίο ἀεϊον. το 

Ῥαΐαγο. προςϑήσειν, απο 56απ {πν,, ΤΟΥ ἴα580 “ΒΟΥ ΡΟ πα ππὶ ῥτι-- 

ἰεῖ 411α4τ|ῖ8 σρορϑήκαι τ Λογϊδίο, Ῥάυία ῬΤΟΡΊΟΥ ἣν εἰκὸς, 

«πο ἀπίδοθα δ, Ῥαυί. απἴὰ δαί 1π Θαἀοη) ΟΥ̓ΔῚΙΟΠ18 

ΒΟΥΊΘ ΑΟΡΙδἔτι8 βοααϊν: καταφρονῆσαι, 5εἃ πὶ ΑἸΓῸΣ 560 06 

Αογιβίπτη ῬρῸ Επίπγσο ροππηΐ: τἰ4 Ἐπ αν π Ργὸ Αου]βίο. 

ἴπι Τπαογαϊά. ἢ... ΝΉΠ. ρ. 528. : διενοοῦντο βοηθήσειν -το. 

4) μολύνειν δόξειε) ῬΥΟ νιϊ]σαΐα: μολύνοι, οὁχ Οοάϊοο Β 

ἄεραϊ μολύνειν δόξειε; ατιαν 18 δόξει ῬγῸ δόξειε αι Οοά. Μ8. 

Ἰεσαΐιν. Οὕαο βοαιτίαν νοῦρα κατὰ σκολῶν ἀφείς, ΟΥδθ- 

οἷ5 Ῥγορτὶθ ἀτοπίαν ἀθ Ἰηαηΐο, 

5) καὶ πρὸς ἐσχάτοις ὄντες) 8561]. χρόναις: φιῖ ἦν αΡῸΠΕ 

ϑιετιὲ οοχϑίϊέμδ. ΝοΒΙοΥ ᾿πῖτα Τ,. 111. ο. δο. ῥγοὸ οο ἀϊ- 

οἷτ: οἱ ἐσχάτως ἔχοντες, [᾿ξ εἷς σιοῆπο. Μίαχο. τὰ ΡΣ 

φσχότως ἔχει, αἃ 4πδηι Ἰοοππῖ ν {6 ΑΥ οἰβίθη. 

0) - τὸ τὴν κοίτην μολύνα!) ΟἿ, ΥΥ̓ εἰδίεμ." δὰ ΤΠ ρΙ5Γ, 

αὐ ἩεΡν. ΧἼΊΠ. 4. 

7) Πάντων δ᾽ ἂν εἴη σφαλερώτατον καὶ φοβερώτατον) 510 

ἄεαι Οοάϊοια Β διιοιου δίομλ βοηχαπέιο. Ὑιΐσο Ἰοσοβαίαν: 



ὅθο ΒΕ ΝΟΥ ΑΙ 

ἐπισφαλέστερον καὶ φοβερώτερον ῬΡΥΟ σφαλερώτατ τὸν καὶ φοβερωτα- 

σῦν. Μο ποι {πσὶΐ, Ογασοοβ ρόμοΥα Οοιμραναιϊί νι. ῬΥῸ 

αρου]αίίνο: πὶ 1 1ραη. ΟΥαΐ. ἈΝ ἷ 101}: πλέον ἀμείνων, δῇ: 

τὰ τῇ 
ἘΈΓΟΘΕΙΝ ἘΠΊ οὐ τς, ἥν ἀνεία (τόπρο 9) γονιμωτάτη τῇ φύσει 

οὖσα καὶ πᾶῶτι τοῖς φυτοῖς μάλιστά κρησιμωτέοω,, αἱ αἰϊο5θ ἰοοὺ5 

γαῖα. θα ἰαομ [ἴῃ ποβίτο ἴοσο ΘΟρου]αϊίντις ἀρίιοτ 

ὙΠ ραίτ:. 

8) ἀποπατεῖν ἐν ναῷ 9εοῦ) Τΐπο ἘΠΟΒνΟΗ 5: τὸν ἡλόντα 

ϑακεύοντα ἐν τῷ τεμέψει τοῦ ᾿Απόλλωνος, ἑαυτὸν αἰτιάσασϑαι καὶ 

θνήσκειν. οἱ ῬΕΥ5.. 8541. 1. 581} ἤπ.: 

- λεῖος, ἐμψιίς, Τοίο φηξεγεασν 7ανίξ οἱ δίτετη, 

ίμφο, ἀμοβ απροίξοϑ: ῥιεογὶ, δάσο" ἐδὲ ἐοοῖι" ΘΑ ΤΣ 

οχέλο, -ττ 

Οοπῦ. εὐ Ν δἰίοδπ, ργονουθιον. ἀρροπμά, Οοπέ. 1. ὑυον. 85., 

Θυ1α., “0 ρυδθίου. Πὸ5. οἴταηι ΒΟΥ ΟΠ Π5. 1. ἀν. Τ ΘΙ: 

δ. εἴ Απίομ! '"ΓΠγ511 (ὐο!]αἰίοι. ᾿νοσαια ΑἸΠπουομϑι αι ὁ 

Ἐππαπόσιαι. (ἴα ὕτομον. 1 πόδαῦσ. Αμξ. σιν. ὸ]. νύ Ρ.- 

τὖγό.) 

9) ἄφοδος γὲρ καλεῖται.) ἘΠτ π10]. Δ. : ἔφοδος, ὃ ἀπό- 

πᾶτος, οἱονεὶ ἔξω τῆς ὁδοῦ γινόμενος" πάτος γὰρ ἡ ὅδός, εἱ Τάσηι: 

᾿Απόπατος, ἡ τῶν σιτίων διὰ γαστρὸς κένωσις" καὶ ἀποκατῆσαι" 

παρὰ τὸν πάτον, ὕ ἐστι τὴν ὁδόν' τὸ ἄποϑεν τοῦ πάτου γινόϊενον. 

καὶ ἀποπάτημα, αὐτὸ τὸ σκύβαλον. Εὔπολις Χρυσογενείᾳ: τί γάρ 

ἐστ᾽ ἐκεῖνο) ἀποπάτημ᾽ ἀλώπεκος ---,ὀ ὙΨεγεομη "5. ἰοαποπει 
Του ηᾶ5, ΔΠΙΡῈ5 τὸ ἀποπατῆφχι αὶ Ψοίευιρτια Ποηοδίο ἀπὲ 

ἜΧΡΡ βδηῖι, ἀαρ1 Ν᾽ αἸοκοπδον δὰ {Πογοάοΐ. μ. ὅὅο. 24. 

10) -- ἀποφυορτίσασθαι.), Ῥνοΐοσε ἤππὸ Ἰοοασι ὙΥ οἱ- 

δίομ. δὲ Αοὲ, ἀροϑὲ. Χ ΧΙ. ὅ. δα νουρτηη : ἀποφορτιζόμενον. 

ἘΠΡῚ ἰαμηθ πη Ρ]Ὸ τε μοϑί, αὐτῷ οδ5ὺ ρΡουρογαᾶπῃ 1  βϑῖμι: δὲς 

ὅαρ. ΧΧΥΉ. 

1) --- κατὰ γνώμην τὴν ἕα' γῶν) Αὐ Ιου] τ πὶ τὴν ΟΧ (οά. 

ἈΑ οἵ ΑἸΙάο 1ᾳ ἰδχίια τόνος «νὶ. 
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4) ϑεωμένου τὸν ὄνέιφον ἀποφέρωσιν:) 55 Οὐδ, Β (ἀϊ; 

αὶ Τασίτιν ὰ δὸ ἀἰβοοάτξ, ατιο Ρχὸ Ομ απο νο, ἀποφές 

ῥωσι) παοὶ ἱπαϊοαϊ στ ἀποφέρουσι, Απΐοα Ἰοδο] τι"; τε- 

ϑεαμένου τὸν ὄνειρον ἐπιφέφωσιν. 

5) καὶ μάλιστα κακόν, ἐὰν κ, ε. 9. ἐκβάλωσι.) ἸΤαοὸ 16-- 

οἴϊο, ἀπαπι σά. Ῥ᾽ ἀδά!ι, Ἀρτου νι θ)αῖτιν, απδτὴ νο]σα-- 

ἴα : κ᾿ μᾶλλον κι) ἔς, κ' ε. 8. ἐμβάλωσι. (το ἀπ δοθα 1 ραν- 

ἀτο για συναρπάσαντες οδὲ αἰ(06. ΛΒ. {πη} ΡΓῸ συναρπάσωσι, 

4) ἐπὶ τῷ τοισύτῳ ὀνείρῳ) ῬΥΑΘΡοσιἐΤοπὸπι ἐν, ᾳπδ8 81-- 

ἰὸς τῷ οὔαΐ, οαπὶ ΠΟΙ5ΕΙΟ 1 ἐπὶ Τὰ] Πα Ί. 

5) ἀηδεῖς, καὶ ὄχλον διὰ) ὄχλους, τ ἰη ψΌΪ δα 15, στα 

Οοα. Β τ᾿ βἰπσα]. ὄχλον πιιαν!, τί ἀρπίογο. ἢ δοάοια 

Οοάϊος Π  Ῥοβε ἀηδεῖς οὐ απίο καὶ ὄχλον Ἰεσπηίπχ νευρὰ: 

ΤΑ πολλὰς ἀμδίας, 486 ἔα! ΤΘΊΘΟΙ. " 

0) μηδὲ) 1 οομ!τποίϊλ ΒΟΙΊΡΒΙ; απτιπὶ απΐθα οββοῖ: 

μὴ δὲ, ἀτοῦτιβ ψοσΑθ 115. 

7) ἐὰν ἐν ποταμῷ νήχηται,) [ἃ ἬΙΡΑ]. οἱ Ἔ οἱκῖ. 16- 

δαπί, αττό5᾽ βοααπηβ. 5181. ὙΠΠΡῸ: ἐὰν ποταμῷ ν. (οάοχ Β 

ἀπίοηι ὦδε: ἐὼν εἰς ποταμὸν νι) τὰ ἸΘΟΤ1Ο τὰ] αι ̓ ν οἴἸΆ 1: 

πιο ον νιον 

8) διῦαγίσαι.) ΨΊΠΟΒΟ, οἀϊίπμ: διύπνῆσαι, ῬΥῸ διύπνίσαι, 

564 οἵ τιδιταἴπην ποὺ ΟΥ̓ οοῖδ, αὶ αἸξουτιπι Ἰσπογδηΐ, 

9) - τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ὄντων) Ηος ὄντων ἃ πιὸ ὁχ Ὁο- 

ἄϊοο Β αὐϊοοίπη οϑί. 

10) - διαβάλλει τὴν γυναῖκα, ἢ τὸν παῖδα, ἢ τινὰ τῶν -- 

ἌοΥΡα ἢ τὸν παῖδα Οὐἄεχ Β ἀφ. (τῆι ποβίτο Ἰοςο δομλ-- 

Ῥάγδησιιβ ἴᾶο, 'ΓΓΟΙΠτι5. τὰ ἘοΥ τ. ας. ΧΙ. 

11) σλημμυροῦντος ---ἢ Τία  Οσάτοῖϊθ. Αἰ οἱ ΑἸἹΑΣ αποίο-- 

τὶς αΐοηι ΒΘΘ ΠΕ 5 ΒΟΥΣΡΘΙ ῬΤΓΌ σπλημμυροοῦντος, Παδθ ἴον μια 

Οὐδοοὶβ. ἰσηοία θεὲ, ἘΠ διαίίηι ροβί ρῦοὸ ὑπερεκχεῖται, τιΐ 
να σο, οἶα Ὶ ὑπερεκχῆται ἴὰ σοΟΙ τ ποῖϊνο Ῥγορίον. Ῥαυ τοι ίαπὶ 

ὅχαν, ἀπι8ο. δηϊοοραϊ, 

12) παραμενεῖν) Ἠ οί Ππαρεῖ: 4΄αδηγν5 (οα΄. ΒΒ παρεῖ- 

γαάι ὈΡαοοαῖ. Ναηι νουθιη σαραμενεῖν οἱ Πιΐγὰ ο. 0γ. 11-- 
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ΨΘΗΙΓΙΡ: τος τέκνων σι γ. μη παραμενόντων, (Οὗ, οἱ Τὰρ5ῖ. δὰ 

Ἡδρὲ. ΜΠ]. “ὅ., ἈΌῚ νιάς γΥ εἰϑΐοη. αὐ ψουθηη παραμένειν» 

15) διὰ τὸ τὸ ὕδωρ ---- ῥέειν) Αντοαϊπην τὸ αμΐθ ὕδωρ 

εχ (οάϊοο Α τὰ ἰοχίμπιη τονοῦαν!. 

14) --- μικρῶ λίμνη γυναῖκα σημ.) δ] σο Ἰοσαθαΐαν λίαν 

ῬΙΟ λίμνη, απο ὁχ οαϊος ΒΒ πὶ 2 Ο 1π|5 1 ἰοχίπ Τοσ6- 

Ῥὶ. Δίοχ ροβὲ ἐν λίμνῃ εἰ διίο ἐν ποταμῷ ῥΡγῸ 1651] πιά] πὶ 

ἢ 1. ο. ὡς, τρῖο, 

16) ὕδατι καθαρῷ πλ)} ῬΥΊο καϑαρῷ ψυ]σαῖι ἸΙΡΥῚ : ἀγα- 

δϑὺ. Ὥρο ΟὐαϊοοηΣ Β. βΒοαπτξ::5. 5111. 

10) Οὐδὲν γὰρ οὕτω τρόφιμον ὡς ὕδωρ.) Ῥιπάᾶαν. ΟἸΣΙΏΡ. 

1. ν. 1.; ἴλριστον μὲν ὕδωρ" οἱ ὅ01101. τοί. ; τρία. ἐν ἀνθρώποις 

Τιίνδαρος ἄριστα εἰναι λέγει, τὸ ὕδωρ μὲν, εἰς τὸ φῇν. οὗ ἄνευ 

βιοῦν, ἀδύνατον" ---α (Ομ, Αο]1ᾶμ. αν. Π|ϑὶ..1, ὅ2. 

σαρ. ΧΧΥΤΙΙ. 

1) ἀνεῤγίας) Β οἶ5κ. να]: ἀεργίας. Ἐσο νι] δαίδηι νὸ- 

ἀϊπτῖ ; Π41} ἀνεργίας, τῖῦ πίογαιιο Οοάοχ οἱ πίλγααθθ απο 

Ἰοσιιξ, ἀοΐοηι φοΐοϑβί. 
2 

σαρΡ. ΧΧΙΧ. 

1) νυμοδιδόκται) 516 6χ διοίογιίαίο (Οοάιϊοῖβ Β οἄομ- 

ὅπη οαὔγανὶ ῬΥῸ νόμοι, τιῇ αηἴοα Ἰοσοϊαΐαι, 

2) Ὑοῖς δὲ νοσοῦσι κρισίμους ἡμέρας προαγ.) ΑΘίϊτι8. Τ, 

ἍΜ ΟΣ ὅς: 

Ὅσα: ἀγαϑαὶ κρίσιμοε ἡμέραι, καὶ ὅσαι φαῦλαι. 

Ἢ ἑβδόμη ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ νοσήματος ἡμέρα πάντων μάλιστα 

τῶν ἡμερῶν λύει τελέως ἀεί, καὶ πιστῶς, καὶ ἀγαθῶς, καὶ ἀκινδύς 

γως) καὶ σαφῶς, καὶ εὐσήμως. τῆς ἑβδόμης δὲ τὴν πίστιν αὶ τεσα 

σαρεςκαιδεπάτη μάλιστα μιμεῖται. Τιλησίον δὲ αὐτῶν ἐστιν ἡ ἐννάτη, 

καὶ καὶ ἑνδεκάτη ; καὶ ταύτης ἐστὶν ἐγγὺς ἑπτακαιδεκάτη καὶ πέμπτη, 

᾿ ᾿ , ς ΄ ΧὩ Ν , ) 3 ’ 
Μετα δὲ ΤαυΤας ἡ τετάρτη; καὶ μὲτ αὐτήν ΤΡΟΙΤΗ καὶ εἰχοῦτη. 



ΑὮ ΑΒΤΒΡΗ. ΟΑΥΡ.. ΧΧΙΧ. ΧΧΧ, Φθ8 

Ἢ δὲ ἕκτη, πολλάκις. μὲν κρίνει, ἀλλὰ τὰς πλείους κρίσεις, μο- 

᾿ χϑηρὰς ὴ καὶ ϑανατώ)εις ἐπιφέρει, εἰ δὲ μή γε, οὐ τελείας, οὐδὲ 

πιστάς. ὑποτροπιάφει γὰρ τὸ ἐν τῇ ἵκτῃ ἡμέρα κρινόμενα νοσήν 

ματα. οἷο. 

5) λειφϑῶσι) ἴϊα βου θθιάϊ τΘυδὲ ΡΥῸ ληφθῶω, Τὴ 

Οοάϊος ΒΒ. βουῖριτπιῆι οδῖ: λδίπωνται Ἐοάοθμι. πλοο 10 Χ: 

ληφθήσεται τητιϊαν! ἢ λειῳϑήσεται. 

4) δικαστής ἑαυτὸν καταδικάφει,) ἀλλ᾽ ἄλλους.) Τίᾳ εχ- 

μιθοὶ Οοά, 18, φπσπιὶ βοατιαί8 δ. Αμΐθα ἰΘΡΟ θα ΤῸΡ :-ττς 

δικαστὴς τὰ ἑαυτοῦ καταδικάσει, ἀλλὲ τὰ τῶν, ἄλλων πάντων, 

τὰθ βϑαιπιηδι ψοῦρα; Πᾶσι δὲ τοῖς, ἃ ΦπΙΡ15. ΠΟΥ ΠῚ, 

804. Ῥγον βδι απ, οαρ τη Ἰποϊρίοθαΐς {ἰτ]ὸ Περὶ ἰατρῶν 5ι1- 

Ῥουροβίίο, 115, απᾶθ δῃϊοοοάμπί, οομπίλαιια, δου δάϊθοὶ 

οαπάοαι Οοάίοου ΒΒ βοσστιΐῃ8. 
. ᾿ 

5) τὸν ἴσον) Ῥχο τὸν οὐϊίπηι ογαΐῖ: τὸς τπϑπάοβο. 

σαρ. ΧΧΧ. 

1) --- ἐθάσιν ἀγαϑον) Τιασοραίιν: ἐθίσασι, καλόν, Νο- 

δἰγα Ἰοοῖο Οοάϊοὶ ΒΒ ἀοβοίιν. ἷ 
2 ε ᾽ ᾿ ᾿ ᾿ , ᾿Ὶ ᾿ 

2) -- αὕτη καὶ ἀρχή θάνατον προσημαίνει διώ τὸ προάγειν τὸν 

γραμματέλ) Μιυϊδσαΐογη αὐτὴ οὐ 1) Οὐν1ο (α4 Ομανε, 

Ῥ. θ5.) οἱ Βοἰβκῖο ῃπτοΐανὶ ἴὲ αὕτη, λαθο. Ἐϊλ δὰ νευβθὰ ὃ. 

τ. προάγειν τι γρι. ΒΡΡΙο πάλ: τῶν ϑανατουμένων, ἽΝαμ 'γραι- 

ματεὺς ΞΌΡΡΙΠΟΙΟ ΒΏΡΊΙΟΙ ΘΒ 15. Ῥυδοιθαΐ. 

5) ᾿Αστυνομεῖν ---Ἰ ἸΠΑΥΡΟΟΥΑΙΙΟ: ᾿Αστυνόμος, Δημοσϑένης 

κατὰ τιμοκράτους. εἴκοσί φησιν εἶναι τοὺς ἀστυνόμους ᾿Αφιστοτέλης 

ἐν τῇ ᾿Αϑηναίων πολιτείς: " πέντε μὲν ἐν ΙΠΙειραιεῖ, δεκαπέντε δ᾽ ἐν 
, , , - ᾿ ΄“" Ν - 

ἄστει. τούτοις δέ ῷΦησι μέλειν περί τε τῶν αὐλητρίδων, καὶ ψαλτριῶν, 

καὶ τῶν χοπρολόγων, καὶ τῶν τοιούτων, αὐ ἀτθηῖ Ἰοσπι νἱθ 

Οοπιμηοπίαΐοτοβ. Οἵ. οἱ ΠΠΟϑυ οι. ἰῃ σοοαθι}}18 ᾿Αστυνόμος οἱ 

᾿Αγοφανόμος, Ἰρίασπι ΑἸδεν. ΔΑάάο Το ϑδίμομ, ογαῖ. δᾶγ. 

Τιοριϊμοπι ᾧ. 8., ΠΡΌ νἱ46 ΟἹ. ὙΥο1. Ρ. 254., οἱ ΑἸοίριν. 

Τρ δὲ, Τὸ. 1. ρ. 9. ᾿δίᾳφῃιο Ῥο σον. οἱ Ὑνάρμον, δά νου. 

ἀγορανόμων. 
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4) ᾿Ἐτιδόσεις ---- ἐπιδιδόναι --- ᾿Επιδόσεων Ἰη ὙΠ ΟΧΡρΟ- 

5. 6γ (ἰοτητιὀηἰαἴογος. δὰ ΠΠοορ ραβδί, 1π οἰατδοίονα 11- 

ΠΡογαἸ δίιδν ΟἿ᾽, εἰΐαπι ὙΥ οἴδίδη, δα 1κπς. ΧΥ, χ. δά νοῦ. 

ἀσώτως. 

5) -- διαδιδοντες.) Διαδοῦναι ὕυὸ αΙβ σι οΥο Δ Π)6- 

γηοδίμοη. πρὸς τιμύϑεον, ἸΠ1{10 ΟΠ δοπι01, Ηΐϊπο θέαεο- 

ἐαο ψιεὲὶ απποηα αἰϊδίγνὀιοδαῦιέ τηϊπέδίγι. Τιοδ. 28. Οὐοα, 

ΓΒεοά. ἐδ Ἔγοσαὶ, τα} {Ὁ 4}}Π. 

Ο) ἐἑλλανοδίκας τ, ὠϑληταῖς) ἘΙγπιοῖοσ. Μ. : ̓Ἑλλανοδίκαι,. 

ἄοιοντες λεῖοι διέποντες κατὰ τὸν ἀγῶνα τὸν ᾿Ολυμπιακόν. ἐκλήθη 

δὲ, ὅτι παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐδίκαζον τοῖς τε ἀθληταῖς, καὶ τοῖς ἄλ- 

λοις ἀγωνισταῖς ἐκοϑέφοντο γὰρ ἐν τῷ ἀγῶνι πορφυρίδα περιβεβλή- 

μένοι " οἷο. Τἰαγροογαίιο: “Ἑλλανοδίκαι -τττ, ᾿Αριστοτέλης ἐν ᾿Ηλεί- 

ὧν πολιτείσ σοὺ μὲν πρῶτόν φησιν ἕνα καταστῆσαι τοὺς Ἠλείους 

“Ἑλλανοδίκην, φόνου δὲ διελθόντας δύο, τὸ δὲ τελευταῖον ἐννέα. 

᾿Δφιστόδημος δ᾽ ὃ Ἠλεῖος φησι τοὺς τελευταίους τιϑέντας τὸν ἀγῶνα 

“Ελλανοδίκας εἶναι δέκα, ἀφ᾽ ἑκάστης φυλῆς ἕνα, τ|ῦ1 νάο Οοπι- 

χηθηΐαίοτο. ΟἿ οἴίαμι ῬΒΙοϑίναί, 1,. Π|. ἐδ στ. ΑΡο]- 

ἴοῃ. ο. 4.0 τὸ 41105. Ἰοθοβ. μη ΐδηη, 

“) ἐμοὶ δέ τι κάκιον ἐδόκει.) 810. οτπὶ (ὐάβααροπο 16- 

σομάπμι. Ὑι46 ΠΙραϊι, Απίοα Ἰοβοραίαν: ἐμοὶ δὲ δίκαιον 

ἐὸ όκει. 

8) ἢ ἀπὸ τοιούταν) ΠΙΙά ἢ εχ Οοᾷ. Β Ἰπβουτ. 

9) καὶ δεῖπνά τινὰ ποιεῖν ἢ ἐπιδόσεις διδόναι.) ΟΓ, ΤΉ ,. 

Ἠ)επιρείεν. δὐ 10. Βοβίῃὶ Αμΐᾳ. ἤομ. ο. 2. Ῥ. 8ὃ.; ΠῚ. 

(ὧδ σοηΡΊΔΣ 115. δϑιξΤ, , 

10) Καὶ πάλιν αὖ πᾶσα ----} πάλιν αὖ οὔτ Βοϊβκῖο τος 

ἰγαχὶ απίο πσῶσα ἱερωσύνη; ἀπιπὶ ΠΡῚῚ 1ἃ Παρογοηξ δπΐς 

πᾶσα ἀρχή. 

συρ. ΧΧΧΙ. 

. ᾽ - φ . ᾿ 

1) σκεπαστικῶ) 510 οὕ Π ΟΙΒΚΊΟ 5ΟἼρ51 ῬΓῸ σκεπαστῶ, 

ἘΠῚ Ῥ8η}1}0 Ροϑδὲ Ρ7Ὸ κράνις οὐ ΟὐὐἸοθ6. Α βουιρδὶ: κράνος, 

αἱ οἱ 1απι ἴἰο15Κ. ψο]οῖ. 
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2) - ἡ ἀσπὶς γυναῖκα. σημι). Ια. Βαζομι. Δεῖ. 1. 

ϑριαυερ 38.: 

τ ἰγυλ ηἰλέι ργὸ διε ἤροίμ8. εἰθέτιν",. δοορέϊαπε ῥγῸ 

δομίο αεἰριθφοί. 

᾿εἰ Οὐἰμι απ, 1)δο]απιαῖ. ὅ.: «αὐ ὲ γο65.5 τιαὐδιπεψτίο ϑοιεέΐς 

ἐπχιὶ οἱπισαυμξ,: ἐγ ἐφιιγτεδ ἐμέο δρογία τοἰμεαῤέέιὶγ. 

5) ἐνδεής ἐστι, ἀλλ᾽ ἐντελής.) ΨΌΥΡα ἀλλ᾽ ἐντελής; εχ. Οοᾷ, 

Β ἴὰ ἴοχῖα ροϑα. ν 

αρ. ΧΧ ΧΙ. 

1) -δικάσασϑα!) Τὰ Οοα, Β παροξ, αιιθιη Β6ατιτ 18. δτιπ, 
ἡ . “Ἴ : Ρ 

2) ἃ δὴ τὰ ἔγγραφα) 1ία οχ οι Οὐά. Β,, εἰ βἷἊ δάοι- 

ἄσμ ουγανί. Νᾶιμῃ δπΐοα! Ιορορθαίασ : τῷ δὲ αὐτὰ καὶ ἔγγρκαο 

ἃ ----). ησηἄοβο πἰὖἰ οαἴαπο γεαίου τ, 
᾽ ᾿] 

5). ὅπλα ἔχων͵ καὶ οἵῳ ἄν τιξ. ὑπελ) 8515. Οοάϊοεχὴ  96- 

«πππ{τ|5. ΒΟΥῚρ51, 611 ἕαπιθη 1ῃ. δ0. ἀἰβο δ 1,, φισα ῥαν οι-- 

απ ἢ, ΠΡΙΣΣ 50 ἘσΙρΟΟΙ ἀπ δ οἵῳ σὴ ΠΡ ΘΙ. δ1Ο οηΐ πα 

αι: --- ἔχων" (610) οἵῳ ἄν τ. ὅ, Αμΐρα Ἰοσοϊάϊι":..-- τ΄ ἔχων, 

ὅς τις ὑπολ. : )» ΣΦ 95 

4) παραστῆσαι) Οἵ, ΥΥοἰδίεη. δα Ἄοῖ, Ἀρονίοί, ΧΧιν: 

15. αα νογριπη: παραστῆσαι, ο 

5) Οἷον εἰ μὲν “ρακὶ πυκτεύει τίς: λ.) φυθα οἷον εἰ πυ- 

κτεύει οχ, Οοα. “Β ἀδάϊ ; απιπι ΡΥῖπισ, ἀοορδοί ἃς ῬΓῸ “Ροείο-. 

ΤΊΟΤΟ Ἰόβογοίταν: πυκτεύειν. ᾿ Ἐπ ΡΙῸ νυ]ραία ϑώρακι, ΟἸΠ, 

οἰκο ΒΟΙΊΡΒΙ ϑρακὶ, ὙΊ(ο οἰΐαμι 1,1ρ0511 ϑαίσνηι, 10. 1]. 

ς. 15..Ρ. 95. -Μοχ. Ῥοβὲ «κατεσκεπᾶσϑαι οἱ ἀμΐία ὅπλοις οχΣ 

Οοάϊος Α αὐ ρα] τοῖς Π ὼ ΠΘΟΟΞΒΑΡΙΟ, 

0) γυναῖκα εὔμορφον, ἠρέμα πλουσίαν,). ἘΠ ἃ εὔμορφον ἃ τη 6 

οχ Οοάίϊοο Β δἀϊοθοίτι οἱ Ραορῖου βθαιοηία, σουβα: καὶ. 

γὰρ ὑποβαίνει καὶ ἔσκ, --- εὔμορφον μὲν λι. 7. κι᾿ σλι». μι ὃ) Φρ, ττιτν 

Ομ ποϑτο μοο ἴοοο, οἵ, ΤΩΡ5 Δ. ϑαδενηα}..1,. 8100 ον αν 

οἱ ΤΟΙ Ἐογνίαμία ο. ΧΗ.: ἄς λλϊηᾷθ οὐ, 0115 ΘΟ] οσ δ 85.: 
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κα 

"ἢ 8: ῥητιαρίῳ:) 1)6 ΒΙΘΕΑΡ 5. ν το ΤΉΡΞΙ Βαϊοτπαὶ. 

Τι. ἍΠ. ο. 8., Οὐπιτηδηϊαΐον 8. εὐ ᾿ΠΟυ 18, ἀθ᾽ Ββοοίασα--. 

ἢ53. ο. 2δ. δα νεῦρα: Ζοέεγἠξ δὲ εἶδ πυϊϑορἐσολαϊα ππονρογὶ 

εαἰε ἐλοδ ἱπ το δὲὲ8 ΜΙ ΟΣ τ᾽, δὲ βροΐρέαδ γεξέαγίογιηι 9 οἔ 

«αὖ όσον Ἐιδοτε ἢ. 1ν- ὅση. 7ά. (ΡῈ αὐαι5). οἵ Ὧπὰπ 

Ἐγοθπο Ο]οδβαῦ, σύ. Το ΤΙ. Ρ. 1540. ἴᾳ γοραβαϊο Σεκούτωρ,, 

εἰ αἰϊοβ, οὐ δδηγ  51.29 

8) ἐππεὺς) 51 βου ρδὶ Ῥγὸ ἱπεύς, αὐ ν 80. 

9) ἀσσιδάριος ----Ἔ)) 510 γχὸ ψεϊραία ἀριδάρειος βου! ροὶ 

Οοάϊοῖθ Β αποϊοΥ[ἰαΐομ βοχυιῖτβ, αἀὐαοοπαι ἐοηνθμὶξ 1|Π4 

ἀπβουιρίιο ἴῃ Μπγαΐουι Νου. “ΓΗ οβασν, ᾿ιβουιρίς, Ἐν Τ|. 

ΟΙα55.ὄ ἘΝῚ Ρ. ΘΌΧΙΠΗ,, τὐρὶ οἰκία γἔμδ Ῥνὸ Ποδοιίαγο ἴνι- 

ψϑηϊίαν, εοἰποοῦ φῇ Ζεδθαο δῖνο Οἴιστιν ρτισπαῖ. Ὁ δεϊαια 

{αρ811 ϑ'δισσηα). ἔ,.. 110 ὁ. τῶ... ἘΡ1 ποδία τη «ποίη ἸοστίΣ 

το λτῦ ῬΙΟΙΟΥ δο, Ἰοσὶ να]: ἐσσιϑάριος. ς οΧ νοΥΡΈηι 

εἶναι ΡῬοβὲ μωρῶν οΣ (οάϊος, Β αἀϊοοῖ, οἱ δἷο ἜΛΤΟΙ Ῥαιι-- 

Οἱβ ρμοβί; νευθὶ5 τὰ αὐἀϊοοίμαι. ἐπν εμλίιν. 

10) προβοκάτωρ) δ᾽0 Ἰορομάιϊ, ποι, αὖ νπΐρο, προς 

βάκτωρ. ΔίδτοδομΙ5. ϑοϊρίομ5. ΔΆ ΠΟ. ἀο ΑἸ ἐμ αῖσο 

᾿ΠὯΟ Ῥυδοορῦο ἀθ ψΨογοποηϑι, ᾿,. ΤῸ ον 1. Ρ. 11. (αι ῬοΙΪθΩΣ 

8.00]. Ψο]. Ν.): το Οὐεάο ἐρὸ φέμμ5. ἤοο Οἰα(ϊἰαλογεῖνο 

{π|6}11|656: Ὑ' οἰ1ἴ65.) χοήχιξηπο (εϑέιίεγαγὲ ἦν εὸ, «ἱρεοπιξέοτὲ 

ἔοοο, πὲ ἐρ86 γβϑοεμδεέ φομ θὰ οἰησμῖα; ; ἀμπαμοίίο, ρΙῸ προ- 

βάκτωρ, ἱὲέ δαδεπξ εὐζέδοιε5, ἐροαίει»": προβοκάτωρ, Ῥγόροςα- 

ἐογ. ϑιὲὲ ἡεφδημπε 6556. τ ἐιίεξαιμ7,,. οὐχ ρῥγέπια (μοῆίου: 

ῬΥΪΟ ) δἰζα Ῥοὰ πόδι ογαύοα δ, πόφῖεα μείζια: ψεια ζη. 

δεπέοπέλα “σοι γπιανὲξ εἰοζηοῖε πιὸ ἌΣ )γοῦπεην πἀὐέσειι- 

δογέρέπην ρμδίξδας 1). ἥϊαροὶ Βεῤῥ(οίλεοας, ἔπι ψίο ἑΐα δορὰ 

ἀπιμιαερονεῖ, ΟἸαιϊαίοντα, Τροροοάἑογπι οἰαςοίθ ποικέπα- 

ἐϊ ὦ Οἐσεγοτο ΟΡρο. δεῖ  βὺ 2δ4.), δἱ ὡαπριες, δ α- 

ὑγοίίς ἐπδεγίρεζογυιδιια: Ηος᾽ ἀπέθην {{εῖ689. ὀοοεπὶ ἐδ 2 6- 

{μμε5, αὖ ργοροοαπεῖο. ααἰ᾿ ῥιβον εν, οὡπολοῦν δ; ἐρῥδέξθλδιονι 

ορπδιεθι 886.) 'ποπῆϑην Ὡρ διε ἐζόοες ᾿ Ὁ φιάδο, δισηξαηϊ' γ10 1. 

δοίίοπον ἐμ αεγδιξοδὶ τοδέθύο, δοὺς ἀπεῦ αὐψάς ἐλζαο᾽ οδδῦ δον 
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Ψερἐογιέοα δὲ ἐἰἐδ ον  δέθ5 οἰϊοἠαζξα γα» νγ7', ρὲ" δοτπγέμην Ψὲ- 

805 ἐπφιοίέ “ἰρέθηνεονιεδ τετ λόνε ἰυδυέδαυη, ἀὸ )αοίοην (ἶφ-: 

ποΐαδ8δο. εἴο. ΟἿ᾽ Τάρϑῖ Βαπιῆαὶ, Ἐς 1. Ὁ. 11. ᾿ 

σαρ. ΧΧΧΠΙ. 

1) αὶ κακὰ φυγόντεο) ὙΪσο: καταφεύγοντες, Οοά. Ἐ: 

καταφυγόντες. ἴσο 5015]: κακὰ φυγόντες, γαχ τ) ΤΠ ΙΘΠ Τπτα, 

Ῥαγίϊπι (οάϊοομλ 1} βειπειί8. 

2) ᾿Ασκληπιῷ) [π΄ ΘΕ. Ἢ ΊσάΤῈ, Πρ ϑδιιπι οταΐ : ̓Ασκλη 

πεῷ, ῬΕΤΡΟΓΔΗΙ. ΑἸάτι5. Ππαροῖ: ᾿Ασκληπιῷ, 

9) νενομισμένοις ὁσίσις εἶναι, ἀγαϑεν) Οὐτγιπα, “πο ογαῖ 

ἀπο ὁσίοις, ΤΌΠΟΥ μΡοδὶ εἶναι, ὅσίοις εἶναι ἀιΐο) ἀἄσροι- 

ἀεὶ ἃ νενομισμέναις, ΤῊ ψοΥρα εἶναι πο οδὲ τὸ]! οι παι, 

ἀπϑηαν 8 Οοτηποηΐαΐίον δα Αοἰϊαν. αἱ. ΕΠι8ῖ, Τὶ 1 ο. 16: 

τὰ [ποιαῖς ποδί τιν ἸΟΟ ΩΣ ῬΕΟἑΟΓ 6 Π8. ἐκ 1116 σευθα: Ὅτι ἐκ 

τοῦ τῆς ᾿Αρτέμιδος στεφάνου πέταλον χρυσοῦν ἐκπεσὸν ἀνείλετο παι: 

δίον, οὐ μὴν ἔχχϑεν. --, Οοηΐ, Ἰ)εο 14. Τξοναϊα, δα Αὐποῦ. 

δᾶν. Θομὶ. 1... ΝῊ. ρΡ. 5597. οἷ, Τιιρά. δὰ γουρὰ: γέαηε 

εἰϊὲ δογἐΐδ, ΘΟ Ογ δ αἰ Ἰοϊιγνέπε7",. δὲ γον ὗτεδ. εἴ ιαοίαπι, )}1- 

ὙΠ ἀπε ΤΥ νἀ 6 Ουρι ἘΣ ΤΟΥ 18." το. ΦΎΕΙ, ἹΕΡῸ 

χιά. οὐ, ἀπ ἔροβπο τ λος εογοχαπέ: 

4) ᾿Εκμάσσειν --τ, ἡμαρτηκέναι τε εἷς αὐτοὺς --ὦ} Δα... 

ΧΥΠΙΙ. 15.: -α ἐμαρτήσῃ εἴ; σε. τιὶ νὶὰθ ὙΥ ἰδίου. Οὐαὶ 

ποβίνο Ἰοοὺ οἷ. ὁπημπῖπο 1. ἔμρ51 Ῥ]Ιοοΐον. 1,.ὄ 11. ο. 18. 

οἱ Ὁ. ϑαρῆίαν, ὅ6΄ Ἰαπῖβ ᾽οίεστηι: ο; 25, ὅ. 8. Αἴδο 

Ἠοβίάον. ΠΠορα] ἃ, δὰ Ατσμορ. «δὐν. ὅοπε Τὶ. 1. Ρ. 29. δά. 

Ἐμιρᾷ, Βοῖ. αα Ἡ]Ὰ νοῦρα: Ζιἐπιίπα ἔρδα δον ΤΠ  Οδοῖε-: 

5. Οοἰογιια ὕχο: τὰ πρὸ τῶν νεῶν ----ὶ ϑεοὺς σημαίνει, 'Οοά, 

Β Παβοῖ: τῷ πρὸ τῶν ἀγαλμάτων, καὶ βαίνειν τὰ περὶ τοὺς ναοὺς 

ἡμαρτηκέναι τὶ εἰς ἐκείνην τὴν θεὰν σημαίνει. 

5) ἐπιορκηκότῳ εἰς τοῦτον τι ϑεόν,.) ῬΥο στ]σανὶ ἡμαρτηκό- 

τὰ οχ (νά. Β ἀδάϊ ἐπισρκηκότα, Ἀπίοδα. οηΐπλ σομοχαί "1 

Ἰοαιιτιῖι5. οδὲ: πππο δπΐθ) δρθοϊαΐπη Ἰοαυίίατ. ῬαιΠ|Ὸ 
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Ῥοβὲ αππὶ, οοἄομ (ὐοάϊοο, ΒΒ. 5ου]ρ51. ἱκετεύειν ῬΥῸ ἱκέτην, Τὰ 

φοὗ. ρα. 9] ἀροϑί. Ῥυδοροβίίιο, εἰς Ροϑὲ ἐπιορκηκότα, 

0) Συντρίβειν δὲ ϑεῶν ἀγόλμωτα -τὸ δυμφοραῖς γενομενοιὴ 

Οὐνμαν 8 νου: ---- φεγϑαπέμ7, ἴδητιᾶπη Ἰοσιβϑοῖ: γινόμε- 

0:5 ῬΙῸ ψενόμενοι, ατιοεῖ ἐαῃ!θη. ΟΠ ᾿ιαγοῖ, τὶ φαΐβαπο, νἱ-- 

Ὧδε. (τὶ ποβίτο ἴοοο. οοπΐ, ομμπΐπο 1}οβι4. Ηδραϊά, δά 

Ασυποῦ. θᾶν.. σομ!,, 1. Τὺλο ον, 180... ψἐ(. Τλιρά, ἃά ὙοΥΡα: 

Ἀπὸ, μην οεφἰατέτε5. τπνίδοον δ γαίω οὐ ποιβανο ογιμαείξα. Ὁ 6-: 

ἰογιιη] ῬΥῸ καὶ τῆς πρὸς ϑεοὺς εὐσεβείας Οὐοχ Β ἰιαροὲ; καὶ 

τοὺς (0) πρὶν τὴν ϑεῶν εὐσεβεῖν. 

σὰν. ΚΧ Χιν. 

1). Περὶ ϑεῶν.). Τία. παῦροι Οὐ. Ῥ, «πολι δϑαπείιιβ 

511π|.., (δου! ΤΡΤῚ: Περὶ ϑεῶν οὐρανίων, καὶ: ἐπιγείων, 

οὐϑδνν ποταιαίους ; τοὺς δὲ χϑονίους,) .Ν οὐρα; τοὺς δὲ χϑονίους 

εχ -(οά. Β. .1η- εσθαι. πθοορί.. Μ 6 πο 5. Ἐς ὦ 

3) ᾿Αφροδίτη οὐρανία, καὶ ἴΑφτεμις,) δἷο, άοο. γουα, οὐ 

ἄϊπαν!. Τύσάο πο 150. Οὐρον. πὰ Ἰξανμοοναῖς τὰ Ῥὸ- 

1ομὶ ϑῃΒΡΝ ΨοΙ. 1. Ρ. ἀδο. Απίδα βίος: ᾿αφροδίτη, καὶ, Οὐ- 

ρανία, ᾿Αρτειμεις) τ, ἱ 

4) ᾿Αφροδίτη πάνδημος ---- Ῥοδὲ ασο σοοάρι]α  Οὐϑδοκ 

Παροῦ; δημήτηρ (ΟΥ̓Δ 15. ατΐομ νου: Ζ δηλ τολσέρα-: 

ϑα, 7 τολοαπῖια, Εἰ ογέμηα οἵο. ποθ ον, τ ἶ 

5) --- Ἑκάτη χϑονία) ἸΝοβίουῦ. ταῖραιο, ᾿ὅ0.- Γεωρφοῖς δὲ 

ἔστιν ἀγαϑή; γῆ. γὰρ εἶναι νενόμισται. ἘΠ σοι. Δέγ ΠΟ], 

Τ,.. 1.9. Ῥχοβορβιηαι. 695. 84... οὔ. υϑίανοσθηϊ :  οϑογ- 

,ίπαην Ῥέῦο φιεαβὲ. δοιχθέοη  Ῥούμορισέρ τ ἐκ δὲ ἐογ αι, (ΠΣ 

νὐῳ, (Οομμμηρηΐ,). σααβοίῥιια ργοβον βοηέσην» χίαε εἰ ἑκάτηῃ 

ΘΠ αφΟΘ. «ἰξοϊέπεγ: ἑκατὸν ἰόν φγθδθι ὁ ΟὐἸρ έτη δειγιξ. 66 Ζίζεο 

λοὺ τὐζέ Ἰοηϑεῖν ἐπεροτετενῖν, ψιεξ: ορηέιτρέδος ἐλε)τὶ δος δὴ Ῥγῶτε 

7οπαὶς ρούμι, . Ἰ ουλοινὸβ Ῥοῦν δόρυ ἃ τὶ] ϑιοῖνο ἄδ 1ὰ 

ΚοἸεῖϑα. «ϑεογοίθ. ἀθϑ. ποῖ θδ τ οαΡἹοβ δ οῦ, Ἰποο που ον 

ΤΑ 1οἐονζᾳ 68. οἷ" ΟΣ  Παυο δ᾽ συ 105. δἰ γοἰόχοσι ἀὐ 1 ἀσαληίδηηο, 

εν 
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Ῥῆγ Μ. 1ὸ θαγοι 46 ϑαμιίε - Ογοῖκχ, οἷο, ἃ Ῥαγὶϑ 1γ84, ἴῃ 

8: Βοοῖς {Π7., Αὔὐδ]616 10: :. 1.86 :9ῬῬχρβευρῖλθ. δὲ ἀθυδθβιαι- 

χιθτι 8. Ὁ, 115.: 72. ἰθῦγθ, οἷν. ἐά πιαίέογθ, γϑροίέ απ 

:δ0), 8561) ἐοιε8 δα φῸΡλε8,) Τεργέδομἑὁς. ρα» ΤΡοδορ έν: 

ο᾽ἐ5ὲ ρμοιιγηιοὶ οεἰίε 7)έεδο μὲ αρροίέε Ομεέλοπὲο, πιοέ 

ψιὶ σὐοηζγα εἰ αὐογαί, εἰαλιδ δὺν. ἀοοορίϊζουν Ρ7ὺΡ78, ἐ6 7" 

γεδέγ δ; επδιῖίθ ρα) δέξοπγηνἑο, ἐπ ενπαζε, Οὐὐοσπμι 

οἵ. Ανέοὶο Ν᾽, Ρ. 1295, 54ᾳ. δι΄ά6 ρ]υνα ἴπ ΟΡβουν. ΜΙ800]], 

Υ. το. Τ᾿ 2. ρ. ὅο9. Οἵ. οἰϊδιι. 50] 10] 1481, ΤΗΘοοΣΙ, δά 

1411, Π. ν. 12. 81. χϑονίᾳ οἴη ὐγο8Β ἀρὰ Μαγαίο- 

τα 1 βογν, Τὶ 1. Ρ., θο07., οι ᾿λβθουῪ, Ὁ. 138ὃ., ΤοΥ- 

ΤοΙητ2Ζ. νοΐ. Ἰπδοῦ. 10], Ρ. δ. οἱ ΤιαἸςοιηδοιον, Οὔδογ- 

ναί! ῬΆΜΠ]οΙοσ, ᾿. 1... ΠῚ ἀὰ 10118. ΠΟΥ δία 5. εὐρτῖ, 

6) Φόβος καὶ Δεῖμος, ---- ἴΑρεως υἱεῖς) ϑοϊιο] δὶ. Α.6- 

501. δΔἡ δορί. οοπίνα ΠΟ. ν. 40.: Φόβος δὲ καὶ Δεῖμρᾷ 

θεράποντες ἤΑρεως, Ἰίγσίη. ΒΔ. Ρ. 1. οὐ. «Θάανογῦθη,: ἤν 

ἤεπορο οὲ ἤζαγίο, Παγηποηῖα οὲ. τογπιαο. ΟΕ, ἩδσιηοΥ, 

5010]. ἃ ὙΠ]οϊβοηΐο δαϊί, δά 1114. ΧΎ, 119... ΑΙΡοΣΙ. δ 

δ ΟΠ. π᾿ νος. Δεῖμος, εἴ ΕλΡγΙο. δα δ'αχί, ἘπηρΊγ]ο. δᾶν, 

ῬΆΉγϑῖο. Ρ. 592. δὰ 114 νουῦβρα: εἰ δὲ δ᾽ ἔλεος Θεός ἐστι) καὶ ὃ 

'φοβος" ἀμορφότατος μὲν τὴν ὄψιν. --ς εἰμὶ γὰρ φόβος. πάντων ἐλά- 

χιστον τοῦ καλοῦ μετέχων Θεός. Οεἰεσα Οοάεχ, Β ποβίσμηι 

Ἰοοιη δῖα μαρϑῖ; φόβοι, καὶ Δεῖμοι, οὗς ἔνισι ἄρεως υἱοὺς ---ο, 

εὑ 1η δ, ΑἸάπα Ρουθ πὶ ΤΟΊ ΩΤ: ἡ εἰς, ΟΥῸ υἱεῖς, 

; 7) οἱ δὲ πέριξ, --α καὶ Κρόνος) Οἷαιιά, 8411165. Νοῖ, 

δὰ Οὐομηβοον. ομ}]. ἴθ Ασ. εν. 1π Ῥοϊομὶ Β.ΡΡ]. εἴο, 

ΟὟ]. ΜΠ Ρ. 669. : δε ίτέγγοέγυ οἰΐαην παρ ἐ πολιν ἐν τοῖς χϑονίοιᾳ 

εἰ ἐπ} δγ δ, ἐδ. γοοεγιδειί, δε ἐν τοῖς πέριξ. “Ἰγεηυξαίοτ,, «τὶ 

ΙΝ εο. εἰμδέπεγη, ἄσαο- γαΐξίοπο. ϑιαιζμγηζπ, ἐν τοῖς πέριξ αὖ Ζ7ὲ6-- 

τι ἑώογῸ βογιῖ» φιεοιῖ ὀφαζδ ἐπιδέίδ., πα ἐπ Θοθαμο 5:1, 

Ῥ͵αδεδϑθ ογδαδ) δέτι. ἰναην Ογαροὶς ὃ πέριξ ᾿Ωκεανὸς αἸοίέτεν, 

φιιοῦ ἐξγγάην ατεϑὲαί. Τνουν γίγιεγν ατεέθγην ἐτετ ἤδοαίογι τ ἐπ-- 

“διεἰϊδ ργαργοῦ; φειῖ οτεην αρταῖ δι εγο 8 ξερηαγοί, απο 818-: 

διεΐξ φογιίϊέογ,, καὶ κάσης εὐδαιμονίας προστάτης 7ιεὖδ5 56 ογ᾽θἰδέμδ Φφξ. 

Δι ἃ 



ἢ 

70 ἘΕΙΡΕΙΙ ΝΟΊΤΑΕ 

8) παραλείψομα!) 581. Ἰεσοηήαιη,, 0, τὶ σψιΐσο, πᾶς 

ραλήψομαι. 

9) .--- χείνουσε τὴν ἑαυτῶν γνωμυν,) Οομ, Ὁ). Ὄνν ἢ. δ 

ΟἸνανῖ, Ρ. 448. δα 1|ὰ νουρα; τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τῶς ψυχὲς 

ἐξέτειναν, 

σὰ. ΧΧΧΥ. 

1) Περὶ 9εῶν ὀλυμπίων.) 510. 650 ΠΟΥΤΙΠῚ 1Π5ΟΥΌ51 οᾶπ' 

ῬΡπΐ; ατππτῃ δηθὰ Ομ Π68. ̓ ΕΡῚ ΘΟΜ ΠΤ. 611], 

2) ἑποῖον) ψυϊοο: οἷον, Νὸς9 Οὐάϊοομι ΒΒ 5ΘαΠ ΠΗ, 

2) δύσιν: ποιμρές, ὥσπερ κ, ὅτων μὴ) ΤοΚ5ὶ ὅταν οὔπ 

Ἠεἰϑκῖο ΧΡ ΠΗΧΙ ραν ΠΟ] εἶ, {πᾶὸ οἔϊα οὔτοι ΒΒ 40- 

οϑὶ, 4π| απο πιπο Ἰοοαμι ἴα ἸΘριε: δυσμὰς πονηρός, ὅπερ 

καὶ ὕταν μὴ ----, 

4) Πανύασις, ἀπτόλεμα καὶ ἀσϑενῆ) Ν' Θσαθ ΠΣ ἀπτόλεμα 

οχΣ Οοάϊορ Β᾽ ἀοάϊ ὑγοὸ ἄτρακτα, 

5) ἀρτεμές,) ἘΓΟδγ οἰνίτιδ: ᾿Αρτεμές., ὑγιές. Τά ο παν ἘΓΟΒΥΟΙΙ.: 

᾿Αρτεμέα, ὑγεία. ὑγιῆ. ΒΑγιποϊορ. ΜῈ: ᾿Αρτεμής --τ σημαίνεε 

τὸν ὑγιῇγ παρὰ τὸ ἀτρεμής; καὶ καθ᾿ ὑπέρϑεσιν ἄρτεμης: οὕτω 

Φιλόξενος. Ἡρωδιανὰς δὲ ἐν τῷ ὑπομνήματι τῶν περὶ παϑῶν φησὶν, 

ὅτι ἀτεμής ἐστιν δ᾽ ὕγης καὶ μὴ τετμημένος" καὶ πλεονασμῷ τοῦ 

τ; ἄρτεμης. Ἰᾶάρην ΕΤλιμο]. Μ.: ἴάρτεμις, ἣ ϑεύς, --- ἢ ἀπὸ 

τοῦ ἀρτεμὴς παρωνύμως "Αρτεμις, τοῦτ᾽ ἔστιν ἡ ὑγιής. καὶ ἀνεπίλη- 

“τος διὲ τὴν παρϑενίαν" παρθένος γὰρ καὶ Φιλοσώφρων. ---, Βίχα- 

Ῥο 1,. ΧΙίν. ρ. 45γ.: -ς Ἰατρικὸς γὰρ δ᾽ ᾿Απόλλων, Χαὶ αὶ 

ἴλρτεμις ἀπὸ τοῦ ἀρτεμέαξ ποιεῖν. ΡῬΙαϊο Οὐαί]. Τν 1 Ὁ. 

ἀρ. εἀππ,. Βιορηαμ.: ἴΑφτεμις δὲ, τὸ ἀρτεμὲς φαίνεται καὶ τὸ 

κόσμιον, διὰ τὴν τῆς παρϑενίας ἐκιϑυμίωαν. ἴσως δὲ ἀρετῆς ἴστορα 

σὴν ϑεὺῦν ἐκάλεσεν ὃ καλέσας. τάχα δ᾽ ἂν καὶ ὡς τὸν ἄροτον {ειση- 

σάσης τὸν ἀνδρὸς ἐν γυναι, ἢ διὰ τούτων τὶ, ἢ διὼ πάντα ταῦτα, 

τὸ ὄνομα τοῦτο ὃ τιϑέμενος ἔϑετο τῇ ϑεῷ, ᾿ΠΠεΕοάοτεῖ. σγδοοαᾶν, 

ΑἸοοη. Οἰιραὶ. Τιοραίαῖ, 110: σϑρὶ ᾿Αγγέλων καὶ τῶν κα 

λουμένων ϑεῶν) καὶ περὶ τῶν πονηρῶν. δαιμόνων. 'Γομ. ΕΥ̓. ΥοΪ. 
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ἯΙ. Ρ. 772. οἄϊι. ΒΒ Ά] 211: τὴν δέ γε σελήνην ἴλρτεμιν ὠνόμασαν, 

οἷον ἀερότεμιν" ἅτε δὴ διὰ τοῦ ἀέρος Ἰοῦσαν καὶ τοῦτον τέμνουδσαν. 

0) Λοχία ---} ΓΑρτεμις Οἰοίίιν λοχεία ν 6] λοχία, ἐδυαπ8 

Ῥαγίτι5, Οὐπίοί»ἐχ. ΟἹ. δραπίιο. αὐ Οὐ] ] πο. Ρ,. 148. 

Λοχιὰ απΐθηι Εΐοσυομίο ἀϊοϊ(τι ἄρτος τῇ ᾿Αρτέμιδι γενθμενος, 

Οποά νοσαθυἝιη νἱάο. 

7) --- ᾿Αγροτέραν, --- Λιμνάτιν.) θυ ᾿Αγροτέρα νἱές Ῥε- 

χίζοη. αὐ Δοϊΐαι. αν. βίον. 1.. Π. ο. 25. δὰ ΠΠ|ὰ νϑῦθα: 

Καὶ Πέρσαι δὲ ἡττηϑησαν τῇ ἡμέρα ταύτῃ (5.1. 610 ΠαΥρο- 

Ἰ1ο 15): καὶ ᾿Αϑηνάῖοι δὲ τῇ ᾿Αγφροτέραᾳ ἀποθϑύουσι τὰς χιμαίρας 

τὰς τριχκοσίαξ) κατὰ τὴν εὐχὴν τοῦ Μιλτιάδον δρῶντες τοῦτο.) 

Ἰ)οπιρϑῖον. ὦ Ἤοβι ἄμπηᾳ. ἤσοπι. 1,. 11. ὁ. 7. Ῥ.- 118: 

εἰ Πιϊ. Ῥοπς. 1... ΓΧ. “δοσῃι. 12. 1δίψιο Ἡοιηϑίου. Ρ. 

982. Αὐἀάς δυο. ἴῃ νοῦ. ᾿Αγροτέφαν. Τ)6 Ζέπιπαίϊεῖδ 

Ἰθδίαπα απΐθτα νιάρ Ψαϊοκοπδου. δἡ θαυ ρΙἀ15 ΗΙρρο)γί. 

ν. 2928. αἱ νεῦρα: Δέσποιν᾽ ὡλίχς ἼΑρτεμι Λίμνας., 1. Δέδυχ- 

51 Οτδοοίδο τ οσϊαΐδο ἔ,. Κ᾽. 88} Λιμνάτις., ΑἸΡΥΙΟΙ ῬΆ1]1ο- 

800} 1 Π)6 Ἰθθογιπι ΠηδσΊπΙθτι5. ΤΡ τη. ὙΠ. 1)6 Ῥίαμπα, 

εὐ. δίανεσομ. Ρ. 911. ἐδυ υπίοιθ᾽ 6: Ταῦ ἢ: 97. 

τὺ Πίαπα νοσαῖιν: ΠΕΌΪΝΑ ὈΝΏΛΕΗΟΌΜΝΜ. 

8) --- κἡὶ λεγομένη παρὰ Λυκίοις ᾿Ελεύϑουσα.) Ἄιδο Ἰορ6-- 

Ῥαΐτν: ἐλευϑέρα. Ἐδο 50 }1ρ81: Ἐλεύϑουσα, σομϊεοίαγα ἀπ- 

οἴτι5. ἘΠ δἷς φποάμπο Οἰαπβον. Ἰοσὶϊ τῃ Οογπτίο 1)ε Ναΐ, 

Ὥρον. ο. ὅ4. ν. 256. Νοβίευ. ἰδιθοη. Βδίμ σευ, ὑπ ππηὸ 

ἰρϑαμι Ἰοσο, ἴῃ ΠΡΡῸ, 411 ἱπξουὶ θαυ: {ΠῚ γ1ὰ οὐδ ἀϊο 

Ἡχε, οἷπ ἀιοδιδο]ορίβομο5 ΕΤΑΡηΘηΣ παρὰ 1, 6βϑίησ, ὙΥεῖ- 

πᾶν, 1799. ἴ ὃ. Ρ. 11.,| δοίσῃ πιοάο ἴδηι Θμιθη αν. 

Ῥδι110 ροϑὲ αἀἰβίϊηχι ἀὸ βουῖρϑι: οἱ ἀϑάνατοι ὁρώμενοι, ἥπερ 

τὰ ἀγάλματα αὐτῶν, ῬγῸ: οἱ ἀϑάνατοι, ὁρώμενοι ἧπερ τ, ἄ. α, 

9) ἴλρτεμιν γυμνὴν ἰδεῖν κατοὸὶ πάντα τρόπον) ΕΟΥδαΠπ ΤῸ- 

δρίοις Ασϊοιηϊάοσγιιβ {Δ π]απὶ Αοΐαοομί8. Δά νευρὰ κατὰ 

πάντα τρόπον οἵ, ΟΥ̓ εἰδίεῃ, «ὦ Ἐριβι01]. αὦ οι. ΠΠ. 2. 

10) ᾿Αϑηνῶᾷ --- φιλοσόφοις, ---Ἰ 1)6 ϑαϊηϊθ - Ογοὶχ ἤο- 

ὉΠΟΓΟΙΙο5. 50} 165 Δίγϑίονοβ. ἐπ Ῥασαηΐβημθ, ἘΙ αἰ οΙ556- 

ἈΑἈᾶἃ ἃ 
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τηθπίβ. ἱ. Ῥδυδ]]οῖ. αἴ515. οἱ ἀ Μίπουνο. Ὁ. δι5.: --το 

ἐοιι8 ἰε8β βῸμ}Ὲ8. εἰ . ΘΟ ποίϑδαποες ὀξοίεμέ αν γεδϑογέ εἶδ 

Τἤἥδιονρθ; δέ 86)}8 501) δορί 78, Ο πὸ ρομνοίέ γ 7 ατὸ-- 

ομπὶ ρῥγοογθθ. 7.65 Τούῤίο5. (ζαξ. ὦ Οονη. ΜΝ Ρ. ν. 8. 

Ονϊώ. 1 αϑ. 1. 11. ν, δ32.), ἴο5. Ῥλιοδορλος (Ργοοῖ. ἐν 

Τὴπι. «ἀγεομείείογ. εἰ (021...) εἰ 68 «“ »εδίος ( τα. Ῥιπα; 

Οἰγπιρ. ΚΜ, ἀπε οίγορά. 411), ἰα γορσαγαοίεπέ ἐοιι5. δοπυ-- 

χπὸ ἴον «)ενιμί6 ἐοπίἐΐαίο. δοδο]αϑί. Εΐοον, δά 1184. 

ΧᾺΧ. θ9.: ᾿Αϑηνῷ δέ ἐστι φρύνησις, ἔΑρης δὲ ἀφροσύνη. Οοπῇ, 

εἰΐδι ΕαἸσομΐ ΜΥΙΒΟΪΟ σα, Τ,. 1. ο. 20.: 8)6. Ρόογβθοὸ εἴ 

Οοτροπθ. γ. θ57. δα. ϑίανεσθεπ. : ζἤοβ ογρῸ ἐε7 7765 

Ῥεγϑειι5, αὐμιναπίο ἥώπογοα, ταί οϑέ, τίρίμ αοἰεινατινα 

ϑαρίοηέϊα,, ἐπίεγγεοίε. Αα ἀτιοιι Ἰοοιπι νἱάθ Νοίαα. Ἐξ 

Αἰπεπάρσονδο 1,6 σαϊ. ργὸ ΟΠ ιν βία μ 18. Ρ. ταὶ 259.: ἢ ἃ περὶ 

᾿αϑηνᾶς (5011, συγγφαψάμενοι), τὴν φρόνησιν διὰ πάντα διήκουσαν 

φασίν. 

11) σοῖς ἐπὶ πόλεμον ὁρμῶσιν ---ἡ}. ῬΥο νυϊσαῖο ὁρῶσιν 

ΒΟΥ Ρ51 ὁρμῶσιν. 

Ὁάρ. ΧΧΧΥΙ. 

1) ἡλίους --αὐ ΠΟ διὰ ἀοβουιρδιῦ διυιῖα8. τπὰ νόσαρα- 

10 Ἡλίους, ΟἿ. ΤοιΡ. Επιοάαι, τὰ 5514. ΝΟ], ΠῚ. Ρ. 86, 

εἰ 534. Εϊίαμι ἀμιδηίτι8 δοζ ἀπάτα οὐ μα δέ βο]θηΐ 

τὰ παιδικά, ὉὍῈΓ ἀριιᾷ Ρ]Π]οκίναι. ἘΠ 8101. Τ,1.: πρῶτοι δὲ 

ἐβιάσασϑε, τὸν ἥλιον καταλιποῦσι, πῦρ ἀλλότριον ἐπαινεῖν οἵ Βρι- 

οἰο!. 1.11. οχίνομμ.: τὸ δ᾽ εἴσω παρελθὸν Φῶς μέν «ἐστιν ἐν ἐμέ- 

φὰ, γύκτωρ δὲ ὄναρ γίνεται. οἱ Ἰυριδο}. 111. πιεάϊᾶ: ἀμέλεε 

πρὶν ἔρωτα εἰς αὐτὴν καταπτῆναι μόνον τὸν ἥλιον ἠπίστατο αὶ ψυχὴ 

καλόν, «αἱ τοῦτο αὐτῇ τὸ ϑέχμα καὶ ϑαῦμα ἦν. Οδἴογαπι διις 

ΟΡ 1μπδουῖρδὶ. πτιπο {ἰξα]μι: Περὶ 3εῶν οὐρανίων: αιἰπιπ 

απΐοα ΠΡῸῚ Παϊχρυθηι: Περὶ Ἡλίου, ΕΠ ρᾶποιβ ἀπίο ψουΡ 5, 

δηΐο πῦρ τὸ αἰϑέριον, ΟΥ̓Δ ΤιοΙηηηὰ : Περὶ πυρὸς αἰϑερίου, ὑΥῸ 

ἅποὸ Ὁσάεχ ΒΒ μαβροῖ: Περὶ πυρὸς οὐρανίου. 
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2) ἥλιον γὰρ καὶ τὴν ἐλευϑερίαν καλοῦσιν) ἔΠπῸ ρογ[ποΐ απο 

ἀπ ΑΜΠιοϊοσία ὕτναοροα Τὰν 1]. αν ποθι ον δ ιν 7 ἐφογ ἐδ ἔμπα: 

οὐ γὰρ ὑπὲρ πελάγευς μόνον ἄνϑεσαν, ἀλλὰ καὶ ἐν γᾷ 

“Αβρὸν ἀδουλώτου ΦΕΓΓῸΣ ἘΔΛΕΥΘΕΡΙΆΣ. 

ΟἿ, Μευυῖοκ. δὰ ᾿Υυρμοᾶον. σοῦ. 416.: 

.-- δππῦτε πᾶσιν ἐλεύϑερον ἧμαρ ἀνῆψεν 

Ἡμῖν χεὺς Κρονίδης, ---τ -τα, 

εὐ ἴοβ. ϑοα! σου ΟὐμπΙοοΐαποα δὰ Ψδυγομ, [ὸ Ἐ,. Τὶ. Ρὲ 

γοϑ. αὐ νοῦρα: ἤοογο ἔΐοπι ὦ ἔποθ.) ΠΤ πεοαγία ἡδεῖπ αὶ {ε-- 

ἐο; ἡποᾷ ῥγορίονυ. Ππισοπι ἀιηΐβϑϑηι 18. ΘΟ π|8. ἐπ. {π|ν᾿ οἵο. 

8) -- καϑίσταται, καὶ τὰ κατὰ πρ.) καϑίσταται ὍΤΙ] {Π7Ὸ-ἰ 

«πὸ Οὐάϊοο ΒΟΡῚΡ51 ῬΡῸ νυ] σαν! καϑέσταται, ΟΟ4. Β ἰδπιοιῖ 

Ἤτιπο Ἰοοι εἷς ἀκα; --τ καϑίσταται πρὸς αὐτήν" καὶ κατὰ σρι᾿ 

4) ὕφαιμος ἢ μορμύρων, πᾶσι πονηρὸς καὶ ἄτοπος) δ1. Οο- 

εχ Α οἱ πίγδηψπο εἀϊπίῖο Ἰοσππΐ. Ῥεοΐου ἤπιπὸ Ἰοσππε 

1. Οτνν.]. αα ΟἸναντι. Ρ. ἄο., τὴ] ἴδπιθ ῬΥῸ μορμύρων 11-- 

ψϑηϊαυ : μορμυρωπὸς, ἐμγρίιάμα. ἘΦ ΒΟΠποιάον. τὰ Τοχιοο 

τ. 5} σνοσάθιϊο μορμυρωπὸς ΘΟΙΙΙΟΙ : ̓ μορμορωπὸς, ᾿ἰογγήγοτιδ. 

Ἑρο ψοβίισια (οάϊοῖβ Β βοαιτι5. Πα 6 115: ὕφαιμος, ἥ Φορν 

φυρώδης, ἢ μορμυρώδης, πρὸς πᾶσι τοῖς πολέμοις καὶ ἄτοπος ---ν 

ΒΟΥΊΡΒΙ: ὕφαιμος ἢ πυρφυρώδης πρὸς πᾶσι τοῖς πολέμοις καὶ ἄτο- 

σος ---τ Οἴ. ποϑίγο ργαθίογεα ἴοοὸ οομῇ, ὙΥ ἰδία. δά 

ἈΡοΟαΙγ "5. ]. 1. οἵ δα ΜΗ. ΧΧΙΝ. Σ 539: εἱ 6. γγα- 

Κεποῖα δν. Ογη. Ῥ. Ν.. γ. 42. : ι 

5) --ο, σκευὴν ἔχων Ἀρχε ἀ8λ. --- ἡ Ῥγοίονε ππποὸ 1ο-ὖ 

οαπὶ Οἷ5. Οτρον. τα Αγ ροονα. Ρ. 9.,ὄ τὶ Βαρο Ἰδσυιπίαγ : 

«ἀν» ἐοπείίογιδ πποπτογίαθ πιαποίαί, δοίοδμι, τοῦ, ψιαζίβ ἐδέ, βο 

ψιιαζία αὖ ᾿ορεζι διε 6556 ριιίαίτι»", σκευὴν ἔχοντα ἡνιόχου, ἤα-- 

δεζιε ἀπορία ΟΥ̓ ἔτ: 1., 1} 6911} 15. τύϑεεηι, ζογυέπι, ρΟΥ ὁπ Οἶ6 78 

αἰλίοίἐδ, ρενερτίπατιὰ οἱ ρίεπεϊζνιια δέ ατιτζοδ. Ζ6.ὲ Δίπο 27α- 

ογούτιι5 ϑαΐξιωγηπαί. 7. ὁ. δ. οοπίοοίεγαίμν" 7ονοπε Ζ|55γτὲοτ! 

χιεσν οἰεπιαἰοπυ τεὴν οἷο θ556: ,, Πἤπετιο Ρόγο, αἰΐ, ετιάίεσν Χ0-: 

φῬεοην ϑοίθη 6 586, Οἐπὺν δΧ ἦ,850 ᾿ϑΩΟΤΟΥ ζγην, τ ἔι,. ἐπέ]ην ΘΑ 

μαι εἰζοπιοδοίίεν. διὲηιμίαογην οτυὲσν ἀμ ϑμῶν, 5Ρϑοῖδ 



5γή ἈΒΕΙΕΕΙΙ ΝΟΤΑΕ-: 

ἐηεδογξ ἰπϑίας ὐἰραίσα εἰοραία ομη 151, ΖΟΠΟ ἐμὰ “172]- 
ΟἽ πιοάχη: ἤαόυα ἐδποί 7ιένεοιν οἱ ϑρέσαβ, φιέάίε οποία 
ἴουῖς ϑοίίδχιδ δοπβοοίαίαην ροίειέξαμα πιομιοίγαγιέ. “4 οἷο. 

6) οἱ μὲν ὥρσενε:) Ῥοδὲ οἱ μὲν οὐ ΒοΙδκῖο ἀοίονί 
Ῥαυτιομ] αι γὰρ. , : 

7) τὸ κρατοῦν δύναμιν ἔχει ϑεοῦ.) Μοπαπαᾶνὶ ΕὙΔΡΉ,. 
δριια Ιοδη. δίοραθιαιπ ΕἸ. ΤΙ. 252.: ---, τὸ κρατοῦν ψὰρ γῦν 
νομίζεται Θεός. Οοηῇ, Νοβίχιιμι ἰηΐρα ς, 60. 

8) ἀπὸ τούτων ἢ δ.) 11ὰ ἀοἀϊ, χοά ρδμ1ο0 δηῖο δὶς 
ἴοριίυν, ΤΙ͂Ὼ ΠΡ οὐαὶ: ἀπὸ τούτου καὶ ὃ. ---. 

9) “λείονες φΦαινόμεναι σελήναι, καὶ ἡ οὖσα ὅταν ἀπολείπῃ.) 

Ῥτο γενόμεναι οἱ ἐπολύηται ΒΟΥΊΡΒΙ Φαινόμεναι οἱ ἀπολείπῃ .«Ὁο-- 
ἀ1015. Β ἀποίονυ ἴθι δοαυτιίτι8, ἴῃ ατι0 ἰδ) ΡΓῸ καὶ οὖσα 
ΙΘρΊϊαν ἥττους. ᾿Απολείπῃ ἀτιίοη ἀρίϊπι8 Ἰοριταν ἢ Παμ δοάθμα 
ΤΠ 060 ἐπόλειψις τῆς σελήνης ἀἸοΙ παν ΑΥϊδίοίοιι αἴαιιο 4118. 

10) τὸ δὲ δοκεῖν ἐν τῇ σελήνῃ τὴν ἑαυτοῦ εἰκόνα βλέπειν 
ἄπαιδι ---ὉἸ Νοδίον ᾿πῖτα [,. ΠΠ. ο. 31.: Εἰκαὶν πέκγα σημαί- 
νει ---- (πῇ. ΥΥ οἰδίθμ, δα Τρ βίο]. 11, )δ)ὰ (οσίμίι. ΓΥ. 4. 
84 νοῦ. εἰκεν, 

11) τοὺς μὲν ὑδρωπιάσαντας .) ῬδΥ ΓΙ ΟᾺ] απ μὲν οχ Οοάϊοο 
Β ἀρὰ Ργὸο νυϊσινὶ τες Ἰάθηι (οάοχ Β ἰαπιοη Παροὶ ὕδρω- 
σἰόντας ῬΥῸ ὑδρωπιάσαντας, Ῥαμ]]Ὸ Ῥοδβὲ ργὸ ἥπτονα, εἰ οὐἱ- 
ἀπ} δραΐ, ΟΟΥΤΟΧῚ ἥττονα. 

12) ἀπὸ αὐτῆς τῆς κινήσεως -“} ΠΙυά αὐτῆς ἃ τὲ εχ 
Οοὐΐοο Β δἀϊοοίπια εθι. Ἠεβρομᾶθε θηΐπι γουρῖδ: καὶ ἀπὸ 
τοῦ σχήματος τοῦ κατὰ τὴν κίνησιν. Σχήματα αιιϊοην βααπΐ Ρο- 
δ᾽ ἸΟΠῸ5. ΒΟΥ αμ δὲ σομπδίο  αἰϊοιο5. 

15) τὰ δὲ τροπῆς τοῦ καταστήματος αἴτια, τὰ μὲν ϑερινὶ 
τὴν ἐπὶ τὰ βελτίονα μεταβολὴν σημαίνει, τὰ δὲ χειμερινὰ τὴν ἐπὶ 
τὰ χείρονα.) 8.165 πὸϑ ΟΥΡΔΙ ΠΑ] Π5.; απ ἀηΐοα Ἰορογοίπυ: 
τὰ ὃ. τρ. τ᾿ κὶ αἴτια, τὴν ἐπὶ τὰ βελτίονα τὰ ϑερινὰ μεταβολὴν σημ.: 
τ΄ ὃ. χ, τὶ ἐ. τ᾿ χ. : 

14) --- καταπίπτοντες ---Ξ Νοβίου. 1πἴτα Τ,. Ψ, ϑοιμῃη, 
26.: --- τοῦ οὐρανοῦ ἐκπεσεῖν ---- ἀπέϑανεν. Οομΐ, ΥΥ εἰδίοη. δᾷ 
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Μαῖι. ἈΧΤΥ. 59. αὐ σγουρὰ: καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ 

οὐρανοῦ, οἱ ῬΙοΟΥ ΠΙΘΙΡΟΡΊΎΡΗ. 1.. «ἀά, 8|601146 --- ο, 36: 

. Δλουθυθ συν 8. 

15) Ἔτραξαν μὲν γάρ, ἃ ἐβούλοντο, διὰ τὸ κι τῶν ἀ.) ΠΙῚ4 

ἃ ἐβούλοντο ὁχ Οὐοάϊοο Β' ἱπβονρι, ἠπὶ ἰθμοη μππὸ Ἰοσιη 

τα πάροῖ: Ἔ, μὲν ἃ ἐβούλοντο, διὰ καὶ τὸν ἀστέρα ---, 

10) ἀποστεγασϑήναι καὶ καὶ κ᾿ --αἹ Ῥαγν(ουίαμι ἢ οὐ Ε οἷ5-- 

Κιο ἰπϑοῦαι, οἱ ράα}]0 μοδὲ οὐαὶ δοάομ Π οἰδκιὸ φαίνονται 

τὰὰΐανὶ ἴῃ φαίνωνται. 

: 17) τ, τὰ αὐτὰ σήμ. 7 οἷς καὶ) Ῥγτοὸ νυϊραΐα οἵα στ 

Οοάϊοο Β σουγεχὶ οἷς, Ῥγορίον. δηϊοοοάομβ: τὰ αὐτὰ, Αά 

ψοῦρα: Παρήλιοι δὲ καὶ δοκίδες οἷο., οοηΐ, Αγ]δίοίο!. Μοίθο-- 

το δριος ΠΡ} 1}. βαρρ...4...5..16...ὃὲ ,.7.: "1. ΤΙ, Ν. Τὸ. 

ο. 25. εἴ 5δ04.; ϑομο αβί. Αγαΐ «κα Δισσημ, δὰ ν. 80. 544- 

οἷν. τάρ. 5644. δίοραοι Εοῖοσ. ΡΒ γϑῖο. Ὁ. 29. 2. ΑΥὙΥΊΔΠ1. 

εὐ ϑδμθο. Ὁ. Ν. 1,. ΝΙ1. α..5. δ ιϑ.. Μιᾶς οἴϊαιη -  68- 

βοϊησ, δα τούον,. ὅἴομ], 1,.. ΧΥ, .ο. δο. δά νοῦ. δοκίς,, 

ΑἸΡοῦι. δα Τ]οβγοῖι. τη νος. Δοκοί, οἱ 105. ϑρα σου, δα Μ. 

 ΔΏ1}}1 Αδιγοποιαῖο. Τ,. 1. νοῦβ8, 15. --- 25. Ρ. 26. 

18) δεξιὰν ---- πρὸς τὸν ἥλιον.) [ο. Βαρί. ΒΕ] 5 ἄς Ῥαγ-- 

ἶρτι5. “ΠΘμ}}1 Ατισιχσ. ο. 8.: Ζ24ο φιρδίοην καίουν ἰωμέαγ-- 

ολμθ γεΐεσὲ ἤ.. εἷδ ῥδέείρ οογρέδοδ θη ϑιεῖδ86 τηχνεῖβ ρα7-- 

ἔδρα ογίεπέαζος ταὰδίιην 6556, αὐ δογεαπι αοπίογαδ, κεἰ πι6-- 

γίαϊίοι δἰμδίγας, τὰ μὲν ἑῶχ τοῦ κόσμου πρόφζωπον εἶναι, φίο, 

Τρ» {ευϊείογι5. ἐν δοίϊβ οι διε ἰοχσίεγαλν δέ ἐζθειαπι ἐπιψιῖνξ 

δεξιῶν καὶ εὐώνυμον οὐ πρὸς τὸν οὐρανὸν χρὴ νοεῖν, ἀλλὰ σρὸς 

πὸν ἥλιον. Ζ7)εχέογίογεδ {ἰαψιθ δοἱϊβ οἱχοιίαί 01:68 “φροοα)-- 

πυδ, {πα ἰοπρίοτθδ. διιπέ, ἀπὲ τἰαδη 4} {8., {εὲ 5 

ἐπγίοκ ρει οε οὐδὲφεώ ἐρλαογα πιοοίμπέ, τεξ διιτιέ 

ἀἰωνοραοὶ, αρεοί ψο5 οὐ ειυ508. οἰδοιεγ) διε 5 αεχμεμαι, ,-- 

1 γογ 65. τοῦτο οἱγομέαέξογιθ5. εἰ ΦὙΤΟΘ εἰἐοοιεῖι ἐἐίο5, χιεὶ ὧν 6-- 

φίογο5 δὲ αὐ πιρέαην. δγμπιαίοπν ᾿γορίμ5. εἰμεστεπέπεγ. οἴο. 

19) τῷ κατάστημα, καὶ τὸ περιέχον) κατάστημα οϑί ἩΞῊ; 

εοείξ μαῤἑέμιδ; οἱ τὸ περιέχον, ἀε:. Οομ!. 1) Ονν ἢ]. δα Οἰια-- 
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Υἱῖ. Ρ. ὅδ8ι- Αἀ πορίσιιη) Ἰσοῖ πὶ ἴδοι εἴϊαπὶ ϑιυ]148: 

Ἵοις:: - τῆς ἴτριδος τὸ χλωρὸν, ἀέρος σημαντικόν" τὸ πυῤῥὸν, σνευ- 

μάτων" τὸ δὲ μελανίζον ὑδάτων. Οοη. ὙΥ̓ εἰσίοι. «ἅ Αρορα- 

Ιγρβ. Χ. 1. δὰ νοῦ. Ἶνις. οἱ δομιο αδὶ, ΑΥ̓ΑΙ δά δισσημ, 

ν. 208,, τίδὶ νόζεντιαι 4πουαπάασπι ῬΠ]]ΟΒορ Βουαλ (6 Τν1-- 

46 βομίθη 5 σϑοθηβοῖ, Ψ146 οἱ ΥΥ όββοπο, αὐ ὨΙοάοΥ, 

δΙΊ.α]. 1,, ΧΎΠΙ. ο. το. δα νοῦρα: τὸ δὲ τῆς ἴριδος χρῶμα, 

πραγμάτων ποικίλων χειμῶνα, 

20) ἀγαϑαὶ αἱ τῶν καθεστώτων μεταβολαί.) ΑΥἸΙου την αὲ 

ὁπ ΒΘΙ5ΚΙῸ ἰπηβουαϊ. τὶ καθεστώτων 651: ργαθϑδεηέζαπι. 50-- 

ῬΠΟΟ]. ΑπΠρΡ, τ. 1174.: Καὶ μάντις οὐδεὶς τῶν καθεστώτων βρα- 

τοῖς. οἱ ϑοιοιαβί.: συμβαινόντων, γινομένων. 

21) Νέφη ---- λευκῶ) Οὐπ!, ΑΡοοΆγ 5. ΧΙΝ, 14, 101- 

απὸ ΥΥ οἰδίθη. δα νοο. νεφέλη λευκή, 

22) σημαντικά, καὶ ἀπὰ γῆς ---Ὁ Ῥαν Ιου] απ καὶ οτιπη 

Ἠ Ι5ἸΙΟ 1ΠΒΟΤῈ]. 

25) ᾿Αεὶ δὲ τοῖς ἀποδήμους προςδοκῶσιν) ῬΤῸ τοὺς, οἱ νὰ]- 

ἅρ εδεθαΐαν., ϑδουῖρϑβὶ τοῖς, 

(αρ. ΧΧΧΥΊΙΙ. 

1) Σημαίνει δὲ καὶ διάφυρα καὶ οὐδὲν ὅμ.) διάφορα ΟΧ σ01- 

Ἰοοΐαγα, ΒΟΥΪΡΒῚ ὕΓῸ διαφθορὰν, τὖ ναϊσο. ΔΊΠΙ: ὁοη βοΐ 

Τη ΟΥρΓ 68. νογίοπαο: δζοημέραμπε ἑέοην ἱρεγ δέπνοείθ, δὲ χε τέ 

δέος εἰς. Ὶ 

2) ᾿Ἐνοδίᾳ γὰρ ---Ὁ 1)6 δαϊηίο - γοῖὶχ ΠΘΟΟΓ ΟΠ 68. ΒῈ} 

165 Μυβίεγοβ τι Ῥασαπίβμμο. Ὠ ἰβϑβογίαϊ. δι}: Πέραϊο. Ρ, 

δ5.: 7.65 εἰαξιθς οἱ δίέσραίο. ἐξοίριιε, ρίαςέεοα πιὰ ΘΑ» 7 [Ὁ 7.5 

εἰ αἰ ρογέεβ αἷδ8 πιαΐδοιια (ἸΤοογοΐ. ὧν». Ἕκαταϊα. 4γ]5ίο0-- 

,λαπ. 68}. τ. 798.), ραγοθ φει᾽ εἰ ἐΐοίέ γοραγέθ ΘΟΜΔ116 

ἔα ἰέε556 αἷο8 ἐμδίγαζίομα (ϑολοῖ, ΤΠ οοόν. αα  ὠγν . 42. ν΄. 

50.). .2᾽ αἰρέγοδϑ᾽ ἐπεὶ ἐϊοίοηἐ ὄζον έεϑ 517") ἐθ8. σγατιας οἰεηπῖης 

((ὐπιπνθ ἴ6 ργοῖερε ᾿  ρέίλοίο εἰ εἰνοδίω, --ο, Οἷιν ἐοιεγτιοῖέ 

ολασιν αἷδ5 ἐγοῖδ ΠΟΥ }8, οἷύ φίδαρεε εἷδ ἰα «}12668586, εν γα δ 
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εἰ ππὸ γδ, οἷεέ εἶ τὴν ογαπεί σποπία. Οὐυϊα. Μ΄ ἀ8ὲ. 1... 7. ν΄. 

᾿χή, σῷ.) δέ εἰαηδ εἰ ροίἐέρϑ οοἰιοίθα, οοπ ονπιόπιοπέ ἃ δ᾿ 

ϑάρο σόπόραὶ (7 1ώ. } αἰοῤῥεπαον. ααὐ «ἄμμο. 1... 1. ο. 

Χ͵Χ.. Οδοίοναπη οοπί, οἰ ποβίσο Ἰοοο Οἷ8ρ. Οπρονὶ 

Ἡγροοναῖ, Ὁ. 950γ7.; 4165. δα Ἐξαυροογαίοη. ἀἀ νου. ἴΕμ- 

πουσαν. ; Οὐππποηΐαιί, δα Ῥουρῖνν. ἄς ΑΡβι. 1.. ΠΙ. ᾧ. 17. 

αὖ νουθα: καὶ δ᾽ Ἑκάτη ταῦρας, κύων, λέαινα ἀἰκούουσα, μᾶλλον ὕπα- 

κούει, οἱ α΄ ΑἸοΙριινοι. 1.. ἨΠΤ. Τρ βῖο!. 02. τἀ νοῦρὰ: καὶ 

αὶ ἐπικηδειος γραῦς, ἣν ΓΕμπουσαν ἅπαντες οἱ κατὰ τὴν οἰκίαν καλεῖν 

εἰώϑασιν, ἐκ τοῦ πάντας πτοιεῖν (510 ΘΠ Ἰοσθηστη ΡΥῸ πάντα 

ποιεῖν) καὶ βιάξεσϑαι.; Κιιδίον, αὐ ϑιιι4. ἴὰ ν. Εμπουξα.: Ο]6-- 

ἀν. δ ῬΠμΠ)οϑίγαῖ. 11. ΑΡΟ]]. Τγάμ, Τ,. Π. ο. ἅ. γῬ. 52.: 

ΤΠΤανοσΚαιρ. δὰ “ον ΠΠΙαπ. ΑΡο]οροίτο. ο. 10. δα νοῦ)»: 

υἥέεγο ρϑαδ τιτιρτ καί. εἴ ὐαὶ} ΔἸ] δϑι μη ΠδίΓ σον 1Π 

ἢἶθτο, πῇ 1πβουιθιίαν: 2916 Φιρεπαβίο, ἐπε γαιογδρἐοῖρ 

τετες απ ἰοη, εἰν ον θην οἷον αἰίοπ ὐτίοολοπ. ἄνα ἀγολἄο-- 

ἰοσίϑολο ζῆηρέογδποδησιο, ἾἾΠπΕ ὅ Απργονίαγεία. Τἤεἴηναν, 

τδοι1. Ρᾶσ, θ1. οἵ 580ᾳ. Αάἄ ποβέγτιηι ΙΟΟΤ] Ῥεγίμηοῖ οἰϊδη 

ἈΠιταϊον. Νον. ᾿ῬΠοβαὰν. ἔπβουιρίς, ΤΙ 1.: 

ΑἸ οη15, 16 (ο  πηγηα. 

ἘΣ ΟΙατὶςβ. Ῥ. Μίῶοπείδιοομίο, 

1 ππὰ ρᾶγΐθ οοϊπιππδο; 

Οὐδενε Θεμίσον Μετακινήσαι Εκ Του Τριοπίου 

Ο στιν Ἐπὶ Τὼ Τριτὼ Ἐν ΤῊ Οέὼ ΤῊ Αππια 

Ἐν Ἰὼ Ἡρώδου Αγφω. Ου Γὰρ Λώιον Τω Κιγησᾶντέ 

Μαρτυς Δαιμὼν ἘΝΌΔΙΑ, 

5) ἤάδηλος ----) "Αδηλος ἢ. 1. Ἰάοπι 5ἰσπιῆοαί, “ποᾶ εὔδην 

λος. Οοηΐ. Ὠ᾽ Ὄτν]. δἀ Οματγιξ. ν. 46, 

4[, --ἰ τ. βάσεις τῶν ποδῶν ---Ἱ (Ομ ὙΥ̓ εἰδίοη, αὦ Αοξ, 

Ἀγοβίοι. ΗΠ. γ. δα νοο. βάσεις. ῬάτΠ10 ἀπΐθ βου ρδὶ ταῦτα 

Ῥτο τῷ αὐτὰ: τοβροπᾶθε οἷ ΨΟΥΡῚ5 ἐφ᾽ οἷς. (είεγαπι τσ 

ζαοιπιπὶ Δίοζινας δὰ Ονια. Ἐρ δέ, Τὶ 1. Ερ. Οεποπὸ ἃ αν. 

εἴ: ϑαμπηαϊπηρ Δπ αι α Ἴδοπον Απξοαίχο νοι ΟΠν, Ο. ἩΥπ6, 

2. δῖ. Ῥ. δὅ.: Ζοπι φονσεῤίϊείοπ, τταὶ τραλγενς ἔπιον δοξέθαϊο 
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“ερίβοποιν Πρατπιεπα, ϑαΐγγεπ,, δίεποη, τὶ Ῥαάποπ. Οπο- 

ΤΌΠῚ ῬΓΙΟΣ ἰασο ΒοΡῚ 1: ΔΌμη5. 7.. 477. εἰδέ οἰωέγεπεοι, 

ψι6 ας ῥγδηιῖον οὐ ρέπι8. αποίεῦ Π᾿ν γσοιέ δηφοπαγες 

αἰοιεξθ «τέγος ΤΡαν5. ΓΞ «ονροολογ ἰδ τϑοομποίξ αἴοῖει ατὰῦτο, 

εἴθ Ῥαπδ, ἔπι 75. δ ἤζογοιερο οὐ ἀὔο νγηαρῆθ ποηῖ-- 

γιόο ϑοϑα, ψιεὶ ργϑδίαίοιέ ἃ ἰὰ οἴαδϑθ; ἐ αμέγ χἐ45 ὁ 2,767-- 

οἰκο οὐ δ α Δδυρῆς ομοίορο, φιὶ δοίοίϊέ 6 Ζλέθιε αἷδ8 

δερφονδ. (Ὠποοιηη. οομῃραγαμείιι8. δΌΒΟΙ δέ, ΟΡρίαμι δᾶ 

Ἠδα]εαί. 1,.ὄ {{ΠΠ0ν. 158. δὲ νος. Πανὶ Ῥοβέθυιου. δαΐθη 

πος πιοάο: .22ας97επῖσο (ὐεβολίοολμε, εἰας ποῖὲ Ζεεροηίζεεοτι 

ἐγϑολοὶηΐ, τε ἀπολ οοπιοίμερίϊομ,, τιπναΐ ἦε Φ4{επ., οἰπα 

τροῖξ γαχϊεήμογο, τρίξάεγ 6 (ὐδδεοἠδοιάππ μαξ, σοῖς ον πόσιν 

τοιεῖ δἐανέοσν Ολγεπ, οἰγαδιολέοη, ϑ ἀγέομ, ᾧγσσιονν ἰνα-- 

δεῖ, Παίίθ φἰσοπίζίολ φαν πέοἠέβ, πυδέ θην. ϑαςολβ σε-- 

γιοΐπ. δὲν δὴν “126. τραϊ' Οἶἶθ55. εἶθ Οὐὀϑίαίε ὅθ86 θα μ. 

ΜΡ τρῶν {οι παξιρέ εἰν αὐέο5. ρμἠεοδορἠδολοδ ϑγωπὋοί, δα 

7ιών αἷὸ Ναί μϑογλαμρέ, ὀαί δα αθ Ζοισιπ σε ναὶ, 

5. τῦὸ ϑολοῖν ἐπὶ οέμεην Ποιμογίδολοιν ἤἤγπιπθ τρέχα εἶδδ 

αἰ  ανεοί νοῦ ἐδην γα λἑξ; ἀπο δέ πίον ἐπι Ογρῆΐ- 

δολοι Πἤγιμποι οἰποῦ αν ἀΐων οογίολέοέ. (Ἴἤγηππ. τὸ. ππα 

Ἤγπιη. Ἡοπιορῖο. 17. “ἀμοῖ ὑον “εγοώοί. 1 46. αἰγοπρός- 

ὠπὸν καὶ τραγοσκελέα, τεπο διέμοηέώες ἐπ ἀν ΑὝἸπέλοίορίο 

ὙΣ, 980. τὸν τραγόπουν ἐμὲ ττᾶνα εἴς.) 

5) 93λίβων μὲν γὰρ καὶ βαρῷ") 81᾽΄6 οχ Οοάϊοα Β ἀοάϊ 

ῬΥΟ ϑλίβων γὰρ βαρέως --το. Ομ. ΜοΣινρῖδο δά να. ΕΡ:5ι0]. 

Τ- 1 γ. 445. 

6): βραχείας γὰρ μόνον) Ῥανυ οη]α γὰρ οὔτι Βοίβκῖο 

δῖοι. 1)6 Αοϑοιίαριο 11 ΒΟΙΠΠΙ5. νι80 οοηΐ, ΝυβίγπηΣ 

Σηΐνα Τ,. ιν δομ)η, 4. 601. οἱ :θ06. 16. δἰϊαμι οι βίου. 

αἱ ἢοβιη. Απίιᾳ. οι. {,.. Η. ο. 18. ρ..167. (Οὐδἰοντα 

ῬτῸ περὶ αιΐθ πάντων ἐγχειρημάτων 8010 ἀἢ Ἰοροπάμτηῃ δἰ. πρὸ, 

7) εἰς τέλος) Οὐμ!, ὙΝοΙδίοη. δὰ 1.πὸ. ΝΗ]: 8. δά 

ν. εἰς τέλος. ῖοχ ρῥγὸ τούτους ροϑὶ ἔν τινε ον ΒοΙσκὶο 
- . ,’ 

507}}Ἀ5} ἹΣοντῶν.. 
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8) Σωτῆρφες γὰρ εἰσὶν οἱ ϑεοί, ----Ὁ 1π|ὸ Αὐγίαη. ῬΟΥΙΡ]. 

ΟΡΡομῖὶ Ῥαχίπὶ ρ. αἰ. 25.: οἱ μὲν Διόςκουροι φαίνονται, καὶ Φα- 

γνέντες σωτῆρες γίνονται; ἈΛοΙαη. αν, Ηΐδι, Τὶ. 1. ὁ. 30.: 

Διδξκουροι τοῖς δειλαίοις γενώμεθα σωτῆςες ἔνϑα, καὶ ἀγαθοὶ παά- 

ραστάται: τοῦτο δὴ τὰ λεγύμενον ἐπὶ τῶν ϑεῶν τούτων. ΜΙαχίη,. 

νυ. Τ βδουῖ. Ἀ , 560... 7.: εἶδον δὲ καὶ Διοςκούρους ἐπὶ νεὼς, 

ἀστέρας λαμπροὺς, ἰϑύνοντας τὴν ναῦν χειμαζομένην" -το οἵ δομο- 

ἃ Ναῖ. ΟἸιαοβί, 1,, 10 ο.. 1.0: 2π πασηῶ ἐθηιροδίαίο ἀρρα-- 

γρηέ φιιαδὲ δέδίαθ τοῖο ἐμοζίοπθ8. «Γ1ἀϊπερανὲ 86 πη ρεγὲ 

οἰϊξανμυέεδ ἐαλδέϊηναπε Το μοῖς εἰ Οἰαδίονδ πιπιπο. Οὐπὶ 

«πἰιι5 ]οοῖ5. οοηΐ, αν 1ρ14. Ογοβί. ν. τθὅδ., ΡΙη. Ἡ. Ν. 

ΤΔΎΕΙ, Ὁ 953... Θ. Πρ αἷν Πα ὁ χορ. ν. 26... ΝΜ α; φδτα 

ὙΥ οἰδβίεη. 84 Αοί. Αροβίοὶ. ΧΧΝΙΙ. 11. δά ν. Δισςκούροις, 

1ο. Μίδιινβ. ἀς ἔΐπιπονο. ο. 25.; οἱπδάοηι 1, ΜίΘαυ 511 Δέ1500]- 

Ἰαποον) ΓΔοοπιοογίμη ἰ,. 1. ο. ὅ. (ἢ ὕτοπον. []ιθδαῖι, 

Διί. τ. ΝΟ]. Ν. ρ. 25209.); 1ο. ϑδοξιείϊον. ἀο Μπα Νὰ- 

ψα]ϊ. 1.. ΠΙ΄ ο. ὅ.; ΝΥ Θό56]1πησ. ἴῃ. ΟΡβουναίδ, Ρ. 215. οἵ 

Ῥίεσβοη. δὰ Μοενιάθι Ρ. 77. ΔΛά ποβίνιηιν ργαθίονθα 10- 

οὐ Ρογίϊπϑε οὐΐαπι ΕΠ] σοὶ ΜγίμοΪορ. 1... 11. ὁ. 10. (δ 

ΟΥὐξηο οἱ 1,6ήδ8.: Οιδίοροπν μογὸ οὐ Ζοοέμοεν", φιραβὲ 

πιοίίμεσν ρεγεἰϊέίοπῖδ μογιε,, τισι δέ ἐπ πιατὰ (ἰδέογιεπῃ 

ϑίϑπα αἰξαογιί, χα ρεγοιεζιεην ὀγθαέ. 

9) Ἡρακλέα .-- πᾶσι τοῖς εὐπροαιρέτοις καὶ κ,)} ομυηιζζι5 

Φοπας νοἰμχιέαἐ5 τί»ὴδ, (οὸ85 ΟΥ̓ ΘΟῚ οἰθσαμή! νοσάθα]0 εἰς 

σιροαιρέτους γοσαπι: (ομῖ. ΗἩ. Ψα]65. δὰ ἰὑχοουρία Αποίουιβ 

Ἰρποῖ 1)6ὲ Οοποίαπει πο Αἰ Πδάπιο Τρ. ». 4άδο. δά νευρὰ: 

Ἔσο ργαροίαγιι5 (οί. ΤΠ εοάενίοιι5), ἐξ ὀοπαθ τ'οὐτέαί δ 

ἐπ᾿ οπιυζότε5, φιὲ τορπανὶέ ἀππὸς ΧΧΧΊΙΠ. ΑΔ ποβίσιπῃ 

Ἰοοὰπι ἴδοι: οἰΐδην Ῥ]ΙΠοϑίγαί, ψαι. Αγοϊϊου. 'γαμ. 1). 

ΨΠΙ. ο. 9.: τίς δ᾽ ἂν Ἡρακλεῖ εὔξασϑαι, γόης ὧν. 
Ἀ Ἁ 

τὰ γὰρ 

τοιαῦτα οἱ κακοδαίμονες βόϑροις ἀνατιϑέασι, καὶ χϑονίοις ϑεοῖς, ὧν 
" ᾽ , ᾿ 

τὸν Ἡρακλέᾳ ἀποτακτέον᾽ καϑαρὸς γὰρ; καὶ τοῖς ἀνθρώποις εὔνους. 

ἘΠῚ νἱάο ΟἸεαν. Δάάς ὙΥ ἐβϑϑοίίησ. αὐ Ῥιοίου. 8108]. 

ἴ,. 1. ο. 14. «4 ν,: στεφανίτην δ᾽ αὐτὸν κατεσκεύκσεν, ὅτι 
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καὶ αὐτὸς εὐηργέτησε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, οὐδένα λαβὼν 

μισϑόν. 

10) ἐπήμυνε τοῖς ἀδικουμένοι) Οομΐ, ὙΥ οἰδίθη. δα Αοΐ. 
Ἀροϑίο!. ὙΠ. 24. «ἃ ν. ἸΣΌΝΣ οἱ 

11) Καλλίνικος γὰρ ὃ 9. κ) ΑτΙδι14.- ΤΊ 1. Ρ. 4. δας 

ΤΟΡΡ}.: αἱ ἐπωιυμίαι, Καλλίνικός τε καὶ ᾿Αλεξίχακος, καὶ μὲν μόνῳ 

Θεῶν, καὶ δ᾽ ἐν τοῖς πρώτοις δέδοται. ϑ|(45: Καλλίνικος, ὃ ἫἩρα- 

κλῆς. Οοηῖ, Τοπρ. ΕἸπεπάαίί. τὰ Βα, ΜῸ]. Π. ρ. 558:, 

Ἠόοτγη. δα Λρο]οάον, ΒΙΡΙΠοΙμος, Τὶ. 11, 6. 4., Βαγπαβ. δά 

Ἐπι}} [ἀν τξονο. αν, ν. 81. οἱ Ἄδῃ. Ῥοχγέ. Τ,6κ. Ῥιμπάδυ. 

192) -π- συνδιωτρίβειν τῷ ϑεῷ, --- ὅπλων λαβεῖν, πᾶσιν ---ὃ 

ΠΟΥ 18. ΑἸΙοαμου τη ᾿Γαραΐαο ἘΓΟΠᾶοας ΕἰχΡ]]οδίϊο- 

μο: ἤογοιῖρα Ψ67Ὸ ἐδηη1ι5. διοη οαί, δ: ἐδηηρογὴδ Οἶν»δ67"-- 

ραζίοπομι. “4222 φιεοιιέαγα ἀαἰεἰλέ ᾿ααεξι8 ἐπαϊπεδέγέαπι, φιειεγηῦ 

αἱ {Φ.- Δ: οὗὗοπε οοἰοπεῖξ ταΐξίο φιαίμον γαεῦτ8 σογδέαξ, 

αδρο, ἀφιι, ἐγ 7, ἐπεί δέγία", ἰκανο ρίξαπι διε Τἤογοτείο ἔχι-- 

ἐοϊζί σον ροδδεεεδ., πέροίθ φιεὲ ἐοίαην ἐπ ζαφογδτες, εὲ α6- 

χιιρνῖβ τΐαι, ἐγαπϑοσογίές τα φψιρα ἀπϑδάπειν αἰδείδέ “[γἐοπυΐ-: 

εἴογο Ιαὔονος ργαεβδαρίρπε ἐϊ8, στε οτεσν, Πογοτείο σοπ ογϑαχέ, 

«πὲ αὖ ἐρ8ο ἄγη ἀσοΐροῦθ βοηιιίαχειιέ. ῬΥῸ λεοντὴν οἱ 

ῥώπαλον ΒΟΥΊ81 λεοντῆν οἱ ῥόπαλον. 

192) παῦλαν γὰρ καὶ ἀπαλλαγὴν τ. δ. σ.) Ἡ 5 ΟΙ.: Παῦν 

λα. ἄνεσις, ἀνόπαυτις. δα αἴθοπι Ἰοομπι σι ἀσπάπ5 ΔΙΡΕΣ. 

Τὰς Ρογάποῦ δι Μειγαίορ δέον. ΓΠοδδαν. ζπβοχιριΐ, 

ΠΕ ΘΟ ΘΙ ΞῚ-- 

ΑΦΡΟΝΤΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΊΑΣ 

ΑΝΕΥΟ ΕΝ ὙΔΑΙ͂Σ ΒΙΩΣ 

ἘΝ ἼΑΙΣ ὙΔΑΙΣ ΕΛΕΥΘΕ- Ι 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΕΙ͂ΤΑΙ. ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΑΥ͂ΛΑ ἙΤΟΙΜΑΖΕΊΤ ΔΙ. ἘΝ, 

--- 2Ρὲγ πιοπίοβ,, δγἝίραβιεο αἰδδοι,) δγ88. ΟΘΘΙ7Ὸ 7» ΕΥΟαδ 

2ιπρεϊ7 ἃ Ῥοδέϊδ ἐπϑαπας ἤ7αεπακίοα οεέη τοίέχιια ἔλέοπψε. 

δἱαοογέμν ἐμγῦα. ϑδοιώ οἰδὲ γεγοτοπν ἀδυοίεδ δε: ἐπιτιίξοτ θέ 

1, δον βραῖον,, ἐάπεοι (αϊϊαυα θη) φιοίοπε αἤοργθ πιοέξ 
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ογϑιζοξαίμ)., 60 ψιεοεῖ αἸεπειγη, αἱ Ομγ 8 ανοσαροέ, τετεκίο οἷα 

ἐέίο “ἰγίοηιίαίογδ: παῦλαν οἰο. Μὲ μαθὸ οβέ τον διε ίβ 

οαϊϑ8α, ψέαγα ἐπ ποδίγα  αὐπία ὁγἠρεοί»ἐθ νέα 1.ἐδεγέα-: 

ἔθπν Ορεγαγί, εἴ ΠΗ »αγαγὸ αἰοίέιν:, ' 

14) Ἔστι γὰρ Διόνυσος δαρὰ τὸ διανύειν -- Ργὸ διψιυδεῷ 

τὶ γαΐϊρο 16 σοϊσαίμ, οι ἀν} η}}18. Διόνυσος, πιὸ ἩΪοτοηγ- 

τητι8 Αἰθαπάου ἴῃ Ταριΐίαο ΤΙ}οΠ ἀρὰς ΕἸΧρ]οαίίοπο: 356ο- 

ολεδ «ἋἹμέμηεπμο: “δασοίμδ τἰς(8 θ8ὲ εἰογεΐητεδ. ττττ, φτεατι-- 

ψιέαπν οαφίογὶβ ψιοητε ἡ ιοί γον ἐδ ρμίαμ8 δασρολμα ῥγαρ, 

οἱοδαΐμιγ: εἰ ἐρϑὲ ἐαπφιαην αὐδογμην ἱπεξογὲ Ογαεοὶ δαογ17ὲ-: 

οαὔαπέ, πιὸ ἐοδέαίεν Ὀἰείαρολμς Κ΄. ϑγπιροβ. φιαεβί. ὅ. 

φιεανν, οὗ γοηι «{γ ει εο}". : Διόνυσος, ἐπιψιιέ, τοῖς γεωργοῖς συμε 

φέρει τοῖς τὸν ξυλικὸν καρπὸν γεωργοῦσι, μάλιστα ἀμπέλους: εἰ ἃ 

Ῥλμενπέο ((ουποΐο) αρρο ίαίμ)" τῶν ἡμέρων δένδρων ἐπίσκοπος, 

καὶ δοτὴὶρ ϑεός, οἱοιεγιέπν αν ογιέτη, ἐπέον', εἰαίον φιιο οἰοιιδ: -το, 

ϑωπέ, φιὲὶ ογθάαπέ, «“)ἰοιγδὲ ποηῖενν ἀπὸ τοῦ διανύειν εἰε-: 

ποῖ, μὲ τσίαάεγεο ἐδέ τρια κἀρἐεηπἑαϊογιοπ. απ χα Κγιεοίτεδ 

λαιιδίοι οαίονο ἀρϑέαξ5 “μέση ροβέοα ρεροϊπέι} Τγαην 

Βαοοΐμην οαίδέωπαδαηέ τέμε ἰρδάσν σεπίίαϊονι ἤριδοίτειει, θὲ 

»ίαμπέαγισε, μὲ ἐΐψτιοέ εα Ῥονρλγνὶὲ νεγϑὲβ αρμὰ ἤπεδεὐ 

μην 1. ἐε Ῥγαεραν. ἔναπρ. τῶν ἀκροδρύων, καὶ ὅλας τῶν 

φυτευτικῶν ἡ δύναμις, Διόνυσος ὀνομάξεται, γὙγιεοίτειεη οἰ ἔτ διέπι- 

πα ρίαπέαγιτπ ομἠντεην τ ρέμα, βαλε νοοαέμσ. ἤἤῶιο 

1)ιοηγδίμα ἐπ ϑέίπε Ογϑῖδ, δοἐιεέμσν ἐπ “]γαῤέα δὰ οὖδιιο 

7ονὴβ πιογο βασοδμιτε δογίεί, φιοοί ἐα γερο ρίαπέαχιην 

7έγαιν δἰ, ε ψιρέδιεβ αγοππηαία, ργοδίϊοδέφιιθ ἐΐφιίογδδ διυδσειε)-- 

ἐμ. οἷο. Ελγιμοϊορὶς, Μ.: Διόνυσος. --αὶ οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ πολ- 

λὰ διανῦσαι καὶ κατορθῶσαι, ὡς ᾿Αλέξανδρος ὃ Θάσιος. --- δὶ 

ααὶ ἀθ ππι5 σοοὶβ οἰ γιποϊοσία ρ]ατα Ἰοσοῦθ νοὶ: δἀοδξ 

105. δ δ] σοῦ Απὶμιοάνουβ8. δὰ Ἐπιβε 1 ΟΠμγομϊο. Ρ. 45., 

ΜΆΟΥΟΙΙ βαίνμα], Γ,. 1. ὁ. 18., Επσεμπῦιϊ Μγίποίοσ. 1, 

1. ο. 185. 1014ᾳ. Οοπηπιδαίεαϊ. δα νοο.: Ζ7)2ἐογιγ81ι5., Ἐ α ΑΚΌΝ.. 

ἄς 5146 οἱ Οξίνιά ς. ὅά,., Ῥ]αΐομῃ. ταῖν]. Τ᾿. 1. ρ. 4ο6. 

εὐϊ. δέοριαπ, εξ ἴ)6 ΒΟΟμαπα πς ἘΧΡΙΙοα θη, 1 Ρο- 
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1οπὶ ϑπρρίει. δα ναὸν. εὐ Ογομου. Ὑπαβαυγ. ΥὟῸ]. ἴ, 

Ρ. 708. ᾿ 

156) τοῖς δὲ τὸν ἁβρὸν --- παισὶ) Ὑαυϊσαία Ῥεπο Πιαροί, 

Ἅοχ περιβοήσεις δ} αὐ [͵αηιαίέομες. Οομῇ, Ὁ νυ]. δά 

ΟμαΣ τ. γι. 122. , 

10) πλέουσι κακος, ὦ.) ΠΙᾺ κακὸς οἵἱπὶ Π οἰβκῖο ᾿πε0- 

γι]. ἘΠ 5190 πού ΟΡ ΠΑΡ 5 ψορεϊξ : {έ67" “αριειιεἰτι5. δέ 

χιατ φαγί ξὠτε5. υαέμεδ 68ὲ εἶδε. 

17) Ὅν δε χορὸς ὃ περὶ τ. Δι, “π Ὁὅὕ. κ. κι κι περιβοησίας 

σημαίνουσι) 6Χ 60 Τογίαβ880, (ποὰ πιᾶσηο οἴ} δίγερὶξα 11-- 

σοάογο 5016 θη: ΒΔΘΟΙΙ ΜΠ} Π15.ὙἹ οὐ θα]α ΡΌ]βαιθβ, {}01-- 

88 1ἰ!]αηῖ085, {πυγυβοόδαιο «παι οηΐ 68: 

18) πλὴν τοῦ Σειληνοῦ ) Ομηπε8 ΠΡνῚ μἴο γυάνο σΣιλεινοῦ 

μια ροθαης, ἸΝΝοβίσα βου ρίασα οἰϊαπι βιιρχα ο. 12. 46. 5110, 

ἡπνομιίισ, 1)6 οὔῖριθ Πππ8. ψοσαθ}} νἱάθ θ]πνὰ ἀρι 

Ῥογίζοι. δὰ δε]. αν, 151. 1,. 1Π.. ὁ. .18. δά τοῦ, 

Σειληνοῦ, 

19) Χορεύειν ---- δενδροφορεῖν) Οομΐ, Μπιραίουῦι Ποδαιν. 

ἤρβοῦ. Τν, Το 

ΟὐἸοσίπ. Το μ ΡΟ ρ ΠΟΥ 1. 

ἴῃ (δβδῖρο Μομῖοριι. [ὧὃχ 9ομίο. 

οἷο. 

ἱρίαθιο Νοίδμι., 5... 1}6. Βδοομαμα] 5. ΠκρΠοδίϊοη,. 1ῃ 

ῬΟΙοΩὶ ΘΌρΡρΙ οι. «ὦ Οτοόμπον. εἱ τον. “Γ οϑααν, ΝΟ]. 1. 

Ῥ. 817. εἱ 854.; 8415. 1 4.0]. ϑραγίίδη. ρ. 105. δὰ νον- 

ῬΡα: ὃ οἱ «“πεεῤξην ρογέαγοί, δὲ μαϊέδαβ δαθγεέ. ----. οἱ Ῥο- 

1θμῖ ΘΌΡΡΙ]ομι. ΚΟ]. ΤΥ. Ρ. δ40. οἱ 54., Ρ1 δὰ 1πβουαθιλομ : 

Πα Γ60115: 

ἘΧ 5. Ο ΘΕΝΘΒΕΒΌΡΗΟΙΕΙ ΟΠ ΕΑΤΙ ΟΟΣ 

οἰο. 

1ιᾶ6ο ἀπποίαΐα Ἰοσιια τ": --τ, ϑαζηαϑέμ8. ἐπι διεῖβ σοπεεθέα-: 

γἐ8 ἐπ’ ϑρερέξαγεη εἷε Ζ Ζα (αγαοαίίαο, αἴξ, ,,,ϑοπάγορλο- 

γ05 εἰζοίος, φιιὲ ἐπ ἀοπορόηι, αἰέριίίπς [2εὲ ατόονοο οἰ ρρέζι8 

ἐκοίϑαβ ρὲ)" τοῦ ϑεην δμερημε) ἐς γεγροπ, "5. ὦ ψοοραῤμῖο δενὸρο- 
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Φόρος. ἢ. 6., γιὲ αγϑογοπι γί. δας ϑγίναπμεις Ἰλοπείροι. 

᾿͵όγιω ἐμ μοίογὶ δάνὸ αριιαί Ογεεέογμην. }261|8. δηἔγυ ἤΐο ογέπ-- 

ἀὐέι» γαῖεην ὶ απ αὐξιιδ αγογδ 7 Υ δ᾽ το τ οίζγειε5. 2 

Μιδῖνο,, φιουί οαρέϊοιἐηεῖ5 δι ρονῖμβ ἀπεῖπε ορογίϑ αὐ βεγί. 

2. «Ανἐενείογι δ εἷδ ργαθδιι δ 80 Δ Ογ ει αἷξ, χερὶ οἱδὲ ν»ἐ- 

εἰογυίτε7" ἐπι δογτ ἐδ οἠογδα5 εμεδονο βασολο, απ σϑοίαγο {ἢγγ-- 

8117}, (ἰδέ αὐ δον ο7:., ατὲξ φτεεορεξιπν αἰϊιεςί ψεου αοοῖο ογα- 

ἔτι {ειίμγηεην 816 αι9678., δ08, γιϊδὲ ϑορρὲὴ δὲηξ, ἐπ ΠιαΡΊΟ 

»εγίοιίο νεγδαγέ. δἷν φιεέδηι5 ἰΐσοέ οοὐζέῴονο ἐν Βαοολιὲ 76.-- 

ϑέδδ πιαχέπιθ αὐόονθδ οὐο δυγὲ Θογιϑιορ 556. Ζ7ίαψιεθ ἐπ απα-- 

δέγρέϊδ, τὲ ὀαρήόδϑα βαοροπαπαίζα διιπί, δάθρθ σοι" 

“7 7, φιιὲ αὐδιεδοιείας ἀπὲ ταπιοϑ 7εταπέ. 

50) ἀνεπίστρεπτον) δ΄ο οἴ) Π ΕἸΒΚΙῸ βουῖρϑὶ ὕγὸ ἀνεπές- 

τῴεπτον, τιΐ αὐΐξε εγαΐ. 

21) ᾿Ἑσμῆς ἀγαϑὸς τοῖς ἐπὶ λόγους δρμωμένοις, ----) Ψ' αἰ σαίαιπ 

περὶ αὐ λόγους γιτίαν ἰἢ ἐπὶ, Νοδίοι ΘΗΪΠῚ ΒΕΙΊΡΟΥ 10- 

ααϊίαν : ὅρμᾶσθαι ἐπὶ τὴ, πτιδ πα} ὄρμ, περὶ τί, Αἀ ποβέχτιιη 

Ἰοοῦα ρον "ποῖ Τπιοὰβ πὶ Αοί. Αροϑίο]. ΧΙΝ, 15.: τὸν δὲ 

Τιαῦλον, Ἕμῆν (30. ἐκάλουν) " ἐπειδὺ αὐτὸς ἦν ὃ ἡγούμενος τοῦ 

λόγου. αὦ ἀτιεπι Ἰοστπι νοι ΥΥ εἰβίοη. Αἄ ΒοΟσυ θη 8 

ἐουθα: πᾶσι τοῖς ἐμπορικὸν βίον ἔχουσι, οοπί, ΟἸΒΡ. Οαροῦ. 

Ὧδε ἘΠΟρΡ απ15 εἴς. Ἑχοροιίαι, 11, ο.. 11. 

22) ΙΝοσοῦντας --- ψυχοπομπὸς νενοίς.) ψυχοπομπὸς ΒΟΥ 51 

Ῥτο Ψψυχόπομπος. Νοβίον ἰηὔρὰ Τ,. ΙΚ΄ν ο. 72.: ὃ Πλούταρχος 

εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβαίνειν ὑπὸ τοῦ Ἑρμοῦ ἀγόμενος ἐδόκει, {πιὸ 

Ῥογιποῖ Ῥεοίσομ. ϑαίΐγτιο. ὁ. τάο.: “οροιεγετεδ ομῖπι, φιιὲ 

απΐπιαδ εἰμ ο 7.6 φέ γϑείμοθγο δοΐεί,, εἴς., αὐὶ νά (ομπμηοι- 

Ἰαΐογ 68. 

25) Ἑρμῆς τετράγωνο) (ΟΥπτίτ5. (ο Ναί. Τηοου. γ. 

107. δάτι. Ο].: Πλόττεται δὲ καὶ ἄχειρ καὶ ἄπους καὶ τετρῖ- 

γῶνος τῷ σχήματι ὃ ἙἭ,μῆς. ϑιιίῖά4αβ: Ἑρμῆς. ᾿Αλλὰ καὶ τετρά- 

γῶνον αὐτοῦ ποιοῦσι, διὰ τὴν στεῤῥότητα τοῦ ἀληθοῦς λόγου. 7}10-- 

5οη. Τιαοτε. 1,. Κ΄. δόδσηι. 82. (Πομιθίῦ τι ῬΊΏΔΙ ΘΓ οτι5) :--τ 

ἰδών ποτε νεανίσκον ἄσωτον, ᾿Ιδοὺ͵ ἔφη, τετράγωνος ἙἭ,μῆς) ἔχων 
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σύρμα,, κοιλίαν, αἰδοῖον, πώγωνα, Μίαγίϊαπο5. ΟᾺΡ6114 Τ,. Π.: 

Ομαξογηάγίμδ δι8. ραγέϊδιι5. ἐοηιροέ ὠροαεΐδ ἐρδίμδ ροΐίό-- 

δίαέίεπι; ἑάσοφιιε ρογἠεοοίμιβ 658, δέ αδρέϊ, χιεακγαΐτι5, τέ 

ἦρ86 ΟνΠεπῖμδ. Οουῖ, Οοο]. Ἀδοάιϊρ. .. Χ ΧΗ, Τιροῖι, δη-- 

ἰϊᾳ. ὦ. 9. οἵ Ο150. Οπρορὶ Ἠαρροογαῖ. γ». 195. 

54) ὃ σφηνοπώγων) Ταιοίαμ. ἘΠΡ1510]. ϑαίανπα, ᾧ, “ά.: 

καὶ πώγωνα Φύειν ὀξὺν, οἷοί εἶσιν ἐν ταῖς κωμωβίαις οἱ σφηνοπώγω- 

γες, οἴο., δὰ πθηὶ Ἰοσαι στο βομοϊαδί, Οὐμπί, ΑἸἹΡΕεν. αἀ 

ΤΠ] 5 οἰ. ἃἃ νος, Σφηνεύς. Ο, τ. ΟἸΒ] Πρ 2155. ἄς ΒάνΡ. 

Ἰθοογθαπι ὧχ Ῥειβοαση σγάθοϊδο ὲ Τί Δίαχμηθ Βο]1- 

δίομπια Μοηϊποπέϊ5. Ὑ1ΘαΡ. 1725. 1. 4. ρ. 15.: ᾿δίσψιρδ 

Ζπ, Μοροιτὶ, πὐη 8 ΓΤ ΟΘα έ67 δέ ργοζεσνμε τεείζεην {μτεην 

“7ογπιοϑιίην οἐ οέἰαδχγιεν ἐοΐΐο. Ῥαμδαμῖας (Δολαῖο. ». 452. 

εἰ ἀ42.) δλργτίσιν ἐπεισ τεῖϊξ, γένεια ἔχον, ἀριαὶ ο[ζειεῖ-: 

ο5 εἰ Τ᾽ λαγοηδθ5. Ζιεοξάσβ (δ 1). δ.) ἐξ ϑενυῖδ ἤϊγδιείϊεην 

ποπιέπαέ, εἰ ἧπ ΖΦ ἰγέεοπιξαο τς, 65 αἰφιεαπείο σφηνοπώγων. 

εοὐφεζα 1{0ὲ »ἱαίοίι 9 , 

25) Νεμεσῶν γὰρ καλὴλ ΜοΥθπ. Νεμεσᾷν σὰν ϑπ168 

εἰ ΒΊΡΆΪΕΟ δουρὶ ΡτῸ νέμεσιν, τιῦ ψα]σο Ἰοσεραίαν, Οὐμΐ, 

εἴϊαπι ἢ Ὅεν]]. δα ΟΠαχτ. ν. ΟιΌ. 

20) ᾿Αφροδίτη ἡ μὲν πάνδημος -- Ῥποῖι ΒΙΡΙοίΠος, 

εατι, Ἡοοβομοῖ. Ρ. ττθδ8.: Πανδήμῳ δ᾽ ᾿ΑΦροδίτῃ πρὸς τὴν οὐρα“ 

γίαν οὐδὲν κοινόν. καὶ μὲν γὰρ βεβήλους καὶ οὐ καϑαροὺς τὴν φύσιν 

γεννᾷ τοὺς ἔρωτας τῇ δὲ χρυσοῖ μὲν οἱ πόδες, χρυσᾷ δὲ τὰ τούτων 

καὶ βέλη " σκοποὶ δὲ αὐτοῖς ψυχαὶ νεοτελεῖς καὶ ἀκήρατοι, (τ 

ααοὸ ἴοσο φομραγ απ ι85. νγενπβάοχί, δὐ ΠΙπΊθΘΡ ἰποῖορ, 

ΧΥΗΙ. ᾧ. ὅ. ρν. 2θ2. Τπιοῖϑη. ὨΙαῖορ. Μοτγείριο. ΝῊ. Μῆα- 

ἴον εἱ Μαβασίοα: ἰμἰϊο: Ἂν ἔτι τοιοῦτον. ἐραστὴν εὕρωμεν, ὦ 

Μουσάριον, οἷος ὃ Χαιρέας ἐστὶ͵ ϑῦσαι μὲν τῇ Πανδήμῳ δεήσει λεὺς 

κὴν μηκάδα, τῇ Οὐρανίᾳ δὲ, καὶ τῇ ἐν κήποις δάμαλιν ἑκατέρᾳ, 

στεφανῶσαι δὲ καὶ τὴν πλουτοδότειραν, καὶ δὅλῷς πκέριαι καὶ τρις. 

εὐδαίμονες ἐσόμεϑα. εἰς. (Ομ, οἴἰαπν Ῥάπδαη. 1,. Ὗ]. οἱ 28. 

Ἰρίφια Καῖ, ρ. δ1δ. οἱ βοᾳ.; Βα] οάου. Δο]μορίο, [ων 1. 

Ρ- 4ο. εα. Βοιυγάε!.; “Γμεοάογοί; Ἡδοχοίιο. Ρ8]. (ὐμ1-- 

Ρεμά. 
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Ρεπάᾶ, 1,. 1. ο.. 0. ΤΟΙ. ΕΥ̓ ΝῸ]. 1. Ρ. 295. ε, ΒομτῖΖη, οἵ 

ΘΙ, ἰπ νόου. Πάνδημος ᾿ΑΦσ. οἱ Ννηφάλιος Αἀάο (σομηπχοη-- 

ἰαίογθβ αὐ ΕἸ] θη} ΜΎΠΙΟΪΟΡΣ. Τι. 11. ὁ. 4.: Ζομιιδ., 

Ὑγατίοι. «ὦ ΓΠΘΟΟΥΙ 1 ρσυδηπια ΧἼ1].: Εἰς ΓΑγαλμα τῆς 

Οὐρανίας ᾿Αφροδίτης.,) Μίανίϊηι 1 ἰροηι ϑίσοπαγιι ΕΠ Ι5ἰοΥ ἃ. 

ᾧ, γά, οἱ ϑδιοριιαμ. Βυδαπιΐη. 1)6 Ἰ)οάοπο. ἴῃ Οτομον. 

ΤΠοβαισ. ΔπΠΠ4. αν. Το. 1. Ρ. 280. 

27) ᾿Αγαϑὴ --- γεωργοῖς: Φύσις ---- καὶ μήτηρ τῶν ὕλων νε- 

νόμισται.) ΤΠΟΡΟΠ Ίητι5. ΑἸοαπάον ἴῃ ᾿ΓΑΡεῖαΘ ἸΠο] αοας Εἶχ-- 

Ρἰϊοαίϊοπο: ἤχογοιεγεδ 27 67..: ---ο ἤἶγιπι5 Ἰέαφιθ φδαείοιη, 

{μα Κπιοίζεν, δὲ ψαθ Οὐίον δ, δ. ἤἥογω μεγαχιονν 270-- 

γ 26 «ἶρα. ----. οηιροπῖμδ ϑαῤίμιεδ: ,, 3 ϑηπ8, ψιίαθ γπα-- 

χιθ. ἤαιοῖγον, Ζίονα εὐ Ζἐπτι5 ἑάάεσυ δεν. “ς. μὲ πηογδίο οἷα 

7 ἐπεγθ ργοπιγιοΐεγέ Πείλοηι ρμοδία 127. “' ἀβίογιη: ᾿ 

Μία βαξίδ δαϊέδα αγϑογίδιίδῳιι (εξ. 

7715 επΐην δϑηϑ αἰ δέἐγρίιην τ ἰδέ)" 6886} τειοῖθ οἰο απἔε7" 

ὧν Ῥεγρεοίζο 7 ἐπεγδ: 

ροα νοπῶβ αἰφιίθ Ἡλοηέθηι 2) 67 θα]υΐθ δρίγε{ 

Ππαίπεδ οοοιέϊα σεθογτιαξ ργοςγραίγίν τ γεδμς, 

ῬΡεγτθ οοθέϊεγν, ρμο7τι6. ἔθ᾽} 8, ρϑγψιθ ρογυέιεπῦ 

διε οἰϊέτετν 

Ρεγρέτεγν δεεὲ ἐθηοσοτν δογιζηαίβξ ἐσναπιξέθ 

Ζητεῖ. 

αοὸ ρΡροζδοίο βαςοπι ογείϊέα δδί, ψιέαθ. παέμγα ογητεζίεῦν ρά-- 

γε8. Οἷς, 

28) π. γ. μαντείας καὶ προγνώσεως εὑρετὶς εἶναι νενόβ.}) 

εὑρετὶς ἴι ΘΠΟΠΘΓΘ {ἘΠῚ ΠΟ ΒΟΥΡ81 ΡΥῸ εὑρετὴς, τι ἀπίοα 

Ἰοροραμπιν. ῬΥΟΓΟΡΕ ποβίγτι ἸΟΟΠΠῚ 105. ΒΟ] σον, 1π Οοη- 

Ἰδοίδμθβ δὰ δίανγομ. ἀὸ Τ,. 1,.. Ῥ. 27.) 1ΡῚ ἴαπηθ ὕχὸ 

μαντείας Ἰοσιαν μαντικῆς. ἘΠῚ᾿5 νουρα, αἀτιὰθ ἔπ 1Δοϊπηΐ, 

ἰο ἀρροόποσο ἸΙοοαΐ: “ἤεζζανι. εἶδ. “πὲπιαί, 2. Χ, αἱέ τὴν 

οὐρανίαν ἀφροδίτην οοἷξλ αὖ “εοΥρεϊέ6. Οὐοτιδοδαί" ΨΈ]Ὸ ἔτι-: 

ἐε7" 605 1}2605, φιῖὗμθ “εοδαπέ δαογα νηφάλια, ομίκιδπιοοὲ 

Τοπηαρ 74 Ζιωμπία 12εα. 41ὦ μιμίο, φωοώ οὲ αἰέν εὀτεογοίτν 

ΒΡ 
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εἰϊνεπαξζο, οἱ φιὶ ἀαδαπε οροῦανπ, οαγεδαιιέ ἐοητοίο. “15-- 

ἐοπυϊαον. οἷδ ἐὰ ἰοῴτιθη : ἀγαϑὴ δὲ καὶ μάντεσι, π, γ. μᾶντιο, 

κῆς οἷς, ΙΝ ἐρνιπεγίέο ἐσέίεν ἐιμετειδ αἷξ “'πολέβενυ εὥο-- 

οέτπν {886 ναϊίοϊπαπαΐ δοίοηίίαν α ζζεπογε: οί ἦθος 

εἴμος νεγϑιις οἷἑαέ ηγομ: 

“ἰᾳε “ἀπολέδβε5. ἀἰοοίι" 7 ὁπ. ψεέέην ροέοθγα 12εα-- 

ΠΣ 

Ζανὶ ἐοπαρδέ εἰὐνίμπεηιν ροοίτεδ παῶογ. 

(οἵ, Τὰ]. ὐκοβαν, Βα επσον. ΠΤ) Οὐδοι} 5 οἱ  αίθα5. ς, 

ΨΙ.: θὲ Οὔδουδο θεῖρμοο. εἰ Ῥοίίον. Αγοβαθοΐοσ. Τι. 1Π. 

οὐδ α οἵα ’ Ὅνγν"]. δά Ομανῦιῖ. Ρ. θηά. 

209) ᾿Αφροξίτη ἡ πελαγία ---ὐ Οἰπρενι. Οαρον. πὶ Ἐατ- 

Ῥοογαί. Ρ. 151.: “7515. «οίαρία ομίία οἰέαην ψωὶε ΟὈγίπ]ὲ, 

ἐοοίο Ῥαωιδαῖα ἤν. ἢ. μ. 9ο5.: Ἔς δὴ τὸν ᾿Ακροκόρινθον τοῦ- 

σὸν ἀνιοῦσιν, ἔστιν Ἴσιδος τεμένη" ὧν τὴν μὲν Πελαγίαν, τὴν δὲ Αἰ- 

γυπτίαν αὐτῶν ἐπονομάζουσι. {ὉἾᾺ{π6 ἄαέεὸ θὰ ργορίε ἐπ-- 

τομπέαην πα ἰραἐεογθην «είαρία εἰἰοία οοὲ, τίσ ἤεμτβ ξαίθην 

οορποηιοη, Φογέ {0 “ηδογίρέδξοπε ΧΟ. Οἰασοῖδ αρμα 

ἰεξιμεδέμεημ, φηῶην Ζὲ; εοοίἐδείηιες “«“παύγοπεπειν ὠπέε7- 

ῥ᾽» εέαέι;": φιαηεψηαν «“(ριεηώογμδ αἰἐδογίἐς νουδῖς Ζ ετο-- 

γον; Πελαγίαν εἰ ᾿Αναϑυομένην εἰἐδέξηπεαξ; ἐδαμεψιεθ δεγδάξ 

ἦμπι δοϑιῖδ τίδαρν παιιοίογειδ., «τὐεγηιαζογάθι5 εἰ οπιῥιι5 

παριοαμπίόι δ, ἐέοηηε:6 ,μεγεφγάιαγὲ νῬοῤεινέδόμ5 δοπάπν 6656; 

ἄαιο νὸρὸ παρὶραμπέξόιδ τιίαην ἐοπιρεδίαίεην δὲ παμ)γ-- 

ίμεην δέοι οι»: εδεΐ πὲλεμονμίπβ δογαῦ δ, καὶ τὰ ἀπηλ- 

πισμένα τῶν πραγμάτων ᾿εργέοεγο. οΤαχπιασυ ΚΖ πέγοπε οοἶθ-- 

γα Πογαίπι (1,. 111. οὐ. 40. ν-. 5.), φιοΐ τϑοίθ δῳπρέίδα 

ερίέῤοίμην ἰεάθ πιαγὲ ογέαθ ὀγμοίμδ Ἴιοέεπέ, ψιιὲ θέξαην 

ἀγύϊ ταν" Ογάδοος ραμῃν ἤθοίαρίαηη οὲ Φοπέξαπιν ρχορέεγ- 

εα αρρεΐατε Θεοῖς συννάοις καὶ συμβώμοις, Οομ, (Ἄτο] Ρα-- 

ἀἰϊπι Οοπιπιοηίατν, τὸ ἀπέ ΜΝ οππτηοηΐθη Μα ΘΟ] παθ, 

ἴῃ Ῥο]ομῖ ϑῖρυ]. δὰ ταον. οἱ γοπονυ. Ἵ]ιοβαιν. ΚΙ]. 

Π. ρ. 1122. 120 ᾿Αναδυομένῃ νι οἰϊαπλ Αμπμπαᾶνουβδ. δὰ 

᾿Μαβαοεμη ἀθ Διμου. 1οαπάν, 240. Ρ. χόά. δαϊῖ, Καοιπαγοσ. 



Ἂς 

ΑΠ ΑἩΤΙ 118: πὶ ΘΑ ΧΧΥΠ" ,8 8. 

50) τ. ἀπηλπισμένα τῶν πραγμάτων τελ.) (οηξ, Τχις. ΥἹ. 

35. 1014τ|6. ΥΥ εἰβίθη. δὰ νουθιπὶ ἀπελπίζοντες, 61 ἰαιηθὰ 

ποδίσπιι ἰοο δῖο Ῥυοίον.: τὶ ἀπηλπ, τῶν γραμμάτων τελ. 

51) ἀγαϑηὴ --ο ἡ μέχρι ξωνης τι κι --τὴ Ἐπ οἰταλμι5: Ζώνη, 

ὃ τόπος, εἰς ὃν Φωννύμεϑα' ἔνιοι δὲ τὴν ὀσφὺν ἐνόμισαν. 1ἶἷοο 

86 δι ἀπνϑηλίτι άπ ἀρι ΤΟΙ οστιαι ΤΠ ὦ, 11. ά70.: 

-- --ο μετὰ δὲ, κρείων ᾿Αγαμέμιων, 
Ν ἀνα ἰκὴν , 
ὄμμκτα καὶ κεφαλήν ἵκελο; Δ τερπικεραύνῳ, 
ν . 
Αρεὶ δὲ φωώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι, 

ὉΠι ϑο]ιο!αβε, : δώνην, τῷ ἼΑρει ἤτοι τὸ κατὰ δῶσμα μέρος" ἢ 

τὴν ὅπλισιν, ἀπὸ μέφους, δ διάζωμα δος ῬᾶΥ8 ἀἸοῖταν. 

Οοιῦ, Εγραῖ ἀο Οουρουὶβ Ῥαγεριβ. ἐἰθυαι (Λαποαγτα 1-- 

ἱνοά, Δπαίομι. οαπς ΠΕΡΊ ΠΟΣῚ οἱ Ῥ θυ παν! δα ηοχι 1). Ρ. 

180. Ἰρίαμα Νοίαῃν αὐ νοῦβρα: Ἰξὺς καὶ ὀσφὺς, ἡ Φώνῃ, οὐ 

μόνον ἡ πλευρὰ, ἀλλὰ καὶ τὸ πλευρόν. 

32) διὰ τὸ τοὺς μαξους) Αὐἐου!αμ τὸ οι Ἢ οἱβκὶὸ 

1ι Ἰοχίαι Ῥοϑι1. 

25) --α ὅλη γυμνὴ ἑταίραις ---οὴ Ἰπτή σουῖ. ΔΙγΊΠοῖος. Τὸ, 

ΤΠ. ο. 4. εδιτιβ: “απο οἰζαπὸ ππύχτν ρδηεσιί, δὲρο ψιοι 

τος δἰδὲ αὐἰῤεοίαίονος αἰἀπζέέαξ, δὲρθ φιεοαί ἐξδιιοίζ δ οΥ -- 

χιλθῖν τπι ταῖν οεἰαίμην δὲ, δίνὲ ψιιοΐ πιρρνπαην χιξδὲ 

χισεἰϊς οοπρομζαί. ἔζζο οἰέαην γοφαβ ἐδ ἱπε οίαπε ἀοὐἰξἑοξιι. 

Ἵοδαδ δηίσι, δὲ γιιώοπδ δὲ μια, μὲ εἰἕαην ἐζῤιώο. Διὰ 

{πο} ἰόσαπι νἱάς ΜοΚαν. "δοπ5. Αηηα]. ἢ. ΧΥ͂, ὁ. 

57. ᾧ. ὅ.: δοογίω νἐδοξαπάι) παῖδ ον ρογίδιι5δ. Ῥαΐγομ. 

Βαῖγν. Ὁ. 7.: ιν μην 690 ἩΘΦΩΥΘτν 1716 ΦΟΡΊΟΘΟΟΤδ αἰρ»η τε), 

ρἱάεο φιεοδίαπν ἐχεέογ' ἐἑέτείοα τυτεία δ ζιθ πον οέγέοθ5. 7εγἐδην 

ϑραξῤἑαιείος. ὍΡῚ νά ὙΥοιννεσοη, Οομῖ, οἱ 10. Νίοοϊαὶ 

Ὧς πὰ Βδοομαπαίτ. ςο. ΧΙ]]. 

54) πρὸς δὲ τὰ λ. α. πρ. ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον.) (ΟοΥπα- 

Ὑἶ5. ἅπιπὸ Ἰοοσμι βάμ}10 4] 116} ἜΧΡΥ 5581 νουίοπάο: σὰ 

χεϊίφια οοηγιδίοπεην οἰσηζίοαξ, τὸ 7 ρ6 ἃ ποὐῦὲς οὐφετνα- 

ἐμπὶ ἐδέ. 

ἘΡ8 
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55) Χειρώναξι) ἴηι Τιποαηὶ ΘΟΙΊΠΙΟ Πᾶ6 0 ΥῸΧ ΤΘΡΟΥ]- 

ἴπν ἱπίου βάναυσος εἰ ἀποχειροβίωτος. Οοηΐ, οἱ Ἡΐοσγοῖ. ἴῃ 

Ὧος ψοράρηΐο. 

26): 8: νομίξεσϑαι εἶναι.) ῬΓΟ νομίφεσϑαι Ἡ οἶδὶκ. να]ξ 

γομίδεται. (ὑγτόὸ ἴάπιο ΠῸῚ Ὁριῖι5. [π|6ΠΠἰσὲ: χρή. ἘΠῚ βἰο 

ααοαιο Τηΐουρυ 5: ἠαπίο πιϑίζιι5 6556 ρεζαμοίεπν 68έ. 

27) κτήματα) 810 Ἰοσοπάτπι οϑὲ ὑΧῸ κτίσματα, τὖ να]-- 

σο. δίδιπι «πο γΡοϑβὲ ἰδόντων βθαποθαῖπν Γιοηα: Περὶ 

πειθοῦς) καὶ τῶν ἄλλων τινῶν, ἃ Οὐάϊοθ Α δβοϑί. 

58) Ἑεστία --ο σημαίνει πόλεως μὲν τ. βουλὴν κι τ. ἔνϑήκην 

σῶν προςύδων :) ΠΠΙ σημαίνει Ροκὲ ἐνῚθήκην τοἰΓαχὶ ἀπὶδ πό- 

λεως, Πας Ἡαυροοχδίίο: Βουλαία, Δείνωρχος ἐν τῇ κατὰ Καλ- 

λισϑένους ἐνδείξει: Μαρτύρομαι τὴν “Ἑστίαν τὴν Βουλαίαν", οἷον 

σὴν ἐν τῇ Βουλῇ ἱδρυμένην, Λὰά ἀαθπ Ἰοοπμῖ ντἀ6. Ὑ' ΑἸ οί πη]. 

Οὐ. ΕΖ. ϑραμβεμπι. 46 νοβίᾳ οἱ Ῥυυταθι8 ΟΡ ἀθοουτιπι, 

Ὁ). νος. ἐνῚθήκην νἊ6 ΒῈρ0γὰ ο. 256. χιοῖ. δ. οἱ δὰ βοηποηΐἃ 

ψευρα: ἰδιώταις δὲ αὐτὸ τὸ ζῇν, σομίογγο ᾿ἰοοὲ ῬονΡηγν, 6 

Αδῦπ: 1... 1Πἕ δ. -92.. εὐ 1ὰν. 1...1..ος 156: ΚΟΧ ποτης 

ἀρ. ΧΧΧΥΠΙ. 

1) τοῖς τὴν θάλασσαν ἐργαζομένοις) Οομί. ΥΥ̓ οἰδίεπ. δὰ 

ΔΡΟΟΔΙΥΡΒ. ΧΎΥΠΙῚ. χ8. αἀ νορα: τὴν ϑάλασσαν ἐργάξονται. 

εἰ ψευπουκ. αὐ Απίουίη, ἔΡ ον]. ὁ. 15. α« ψεῦραᾶ: --- 

μόνην ϑεῶν ἐτίμων, καὶ ἐπιμελῶς αὐτὴν εἰργάζοντο. 

2) συμφορώτατοι) δ΄ῖ1᾽6 Ἰοσοηάτιη ἴῃ ΒΌΠΟΓΘ τη 850 1}1110, 

πο, αὖ ναϊ]σο; συμφορώταται. 

5) δόλους καὶ ἀπάτας σημ.) Δόλους εἰ ἀπάτας εἰμι αἰϊὲ 

ΒΟΥ ρου ο5. σομίπησιμί, Οομΐ. Π’ ΟΥ̓], δὰ Ομασνι. Ρ. 

ὅ95. δὰ νοῦ. δόλους. 

4) ποταμοὶ ---- ᾿Εφυδρίδες) ΤἩοδ᾽οὅο 1ῃ ΟΡοΓΊΡιι5. οἵ Ὧ]16- 

Λ1ι5 ν. 767. --το γὅο. ἀψιαθ ἴρϑᾷθ 4ἀθ θοῦθιβ δοοὶριπηΐαν, 

4τὰ98 «ἀογανι νι] Ῥοδία: 



ΑὉ ΑἸΤ. 18. Π. ΟΑΡ. ΧΧΧΨΥΗΙ. ΧΧΧΙΧ, 3894 

Μηδέ ποτ᾽ ἀενάων ποταμῶν καλλίῃῥ ῥόδον ὕδωρ 

Ποσσὶ περῶν, πρίν γ᾽ εὔξῃ ἰδὼν ἐς καλὰ ῥέεϑρα, 

Χεῖρας νιψάμενος πολυηράτῳ ὕδατι λευκῷ, 

5) ᾿Αχελῶος --- ὕδατι σημ.) ἘΠΟΒΥΟΜι5: ᾿Αχελῶος. ποδα- 

μὸς ᾿Αφκαδίας. καὶ πᾶν ὕδωρ οὕτως λέγεται., ὉΔῚ νἱΔεηᾶτ5 ΑἸ- 

Ἰου. 8.10]. ἃ ὙΙ1Π]οϊδοηΐο οὐϊί. δα ΤΤοιηον, 1Π|δάή. Ν ΧΙ. 

194. : Δοκεῖ δὲ τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι ποταμῶν μέγιστος εἶναι ὃ ᾽Αχε- 

λῶος" διὸ καὶ πᾶν ὕδωρ τῇ τούτου προζηγορίᾳ καλεῖται. Οσηΐ, εἴ 

Ραμ πὶ: ΟΡδουναῖί. 1. ΟΠ] Δ 0Ε1 ἢν μη. τὲ Ἔσο}, δ 

νεῦρα: ᾿Αχελώϊον ἀργυροδίνην. οἱ (Οοιμιηομὶ. «ὦ ῬΠΠΠ]οϑ ναὶ 

ἘΠογοΐοα. ο. 2. δ. 6. δὰ νοῦβὰ: ὃ δὲ αὐτὸν κελεύει ᾿Αχελῴῳ 

ἐν ἀγωνίᾳ εὐχεσϑαι, 

σαρ. ΧΧΧΥΧ, 

᾿ Ἢ 1) Δημήτηρ δ, κι Κόρη ---- χοῖς μὲν μεμυημένοις --τι τελειοῦν 

σι καὶ τὸ ἀγαθόν.) Ῥαντὶοι]αμ μὲν ΔὨΐ6 μεμυημένοις οπὶ Π ο15- 

Κίο ᾿πβορπὶ Ῥγορίοι 866. δὲ δηΐο ἀμυήτοις. ὕπμν ποβῖτο 

Ἰοοο οομ, ἴο. Μίδιτϑιι ἘΠ]οτιβῖπα, ο. ΧΎΠΙῚ.;: Ο. Βανι. δ 

ΟἸαπάτϊδη, Ρ. 870. δά νοῦρὰ: δώσ ργοοοαϊέ.; ΤἩΤΔΘάΡποᾺ 

ἄον Μυιμποϊοσῖο επἰ παϊίοπὰ ἀ1ὸ Μγίμει 086 ἄομ Τυτῖ- 

δοοι Π)ιοπίοση ἄον Οτιθομεπ πγδ οὐ ἀπ! ου πάθη. ἈΠ Π]6Υ-- 

Καμσοη νὸπ Μίαν (Οἱ ΠΡ Ἡοριηάπη. 11, Βαμπά. 1760. 

Ῥ. 219. Θὲ ΡΥ] π}18: Τὔοβοῦ ἀτο Μυβίογιθα ἤοΥ ΑἸΐοη, Ρε- 

ΒΟ οΥ5 ΠΡῸΣ αἰ ἘΣΘ βΙ πἸβοηοη (ΘΙ ] 1550. νου (Ἐ11- 

δίορῃ. Μαοϊποῦβ. Ρ. 285. οἱ δοᾳ. 

2) Δήμητρα τῇ γῇ ---- ἩΠΟΓΟΠγ Πλι5 Α]Ἰοαπάον ἴῃ Τὰ- 

Ῥαΐαο Ἠο]αοὰθ ἘΧΡ]]οαίίοπο: Οογόγεην δάπα ἐμοί ροπέξατγιο 

ογθαϊέαπι γλε2556, ψίαε μὲ ἐθγγαπν ρογοίέ, οχς ἐὲδ οοἰϊέρογα 

εδέ, “μᾶθ αὶ ΟἸοργοσιθ αἢ) ἐγιεγυέμεν 111. ὧδ ΓΝ αΐ. 126ογ. (σαν 

{πὸ Ἰοοο σοιμραγδηά. Ἱ,. 11. ο. 26.) δοιω οἐ ργὸ ἐεγγα ἰρϑδώ 

οαρίεθαΐιν,.  γἐο)πζαάογεδ ἢ. ἰ. το Ομοῦ τὸγὸ αἰέέπεοέ αὐ 

δημήτερος δἰγηλον, ξαζεηην φιοοῖ Οἰοονο ἐφϑέμέιιγ" «Τλέοαίογ δ 

ὅτε. 1... 2. τ ογδέομέιεην, εἰμεν. Ονρἤοὶ ἰαπμαάαηδ: 

Τῇ μήτηφ πάντων Δυμήτηρ πλϑυτοδότειρα, 
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πὲ Ῥλῖῖο ζέδνο αἷδ ποιεσιαίδ ορζγοῖο (Τ᾿. 1. Ῥ. 90. εἄ1|. ῬΙει- 

ἴον): μήτηρ δ᾽, ὡς ἔοικε, καὶ ἡ γῆ, παρ᾽ ἃ καὶ τοῖς πρώτοις 

ἔδοξεν αὐτὴν Δήμητραν καλέσαι, τὸ μητρὸς καὶ γῆς ὄνομα συνϑεῖ- 

σιν. οὐ γὰρ γῆ γυναῖκα, οἷς εἶπε τιλάτων (ἴῃ: Μοποχοπο Ρ. 598.), 

ἀλλὰ γυνὴ γὴν μεμίμηται" ἣν ἔτύμως τὸ ποιητῶν γένος παμμήτορα, 

καὶ καρποῷσρον, καὶ πανδώραν εἴωθεν ὀνομάφειν' ἐπειδὴ πάντων αἱ- 

τία γενέσεως καὶ διαμυνῆς φώων ὁμοῦ καὶ φυτῶν ἐστιν, (Οὐπΐ, εἴ 

ϑράπῆοη. δα (Α] ΠΠπ 80}. Ἡ. Οὐογοῦ. ν. 2. ρὲ Δδίπποκον. δά 

ΤῸ Ομ Μυηιοϊος. 1,. 1. οὔτι. Βίανονοι. Ρ. θὅ5. δά σνεὺ- 

ῬΑ: Οεγε5 οπίμε Φγάθοθ (ὐαιροίζιν εἰϊοζέτεγ. 

5) κόρη γὰρ καλεῖται καὶ ἣ γλήνη ---Ὸ Πόργοῖ.: Κόρῳ, 

γύμφη, ---- καὶ ἡ ὄψις, τἰῦϊ]Ἡ νἱἀοπᾶτι5 ΑἸΒΟΥΤ. 

4) τῶν τούτοις συννάων τε καὶ συμβώμων ϑεῶν) 1). Ὅταο- 

ΘΟΥτι πὶ 1}115 συννάοις ἃς συμβώμοις δῖ Ὧι ρίατα Ἰασογα ψοὶῖ: 

δάραί Οοονρ 19) Αὐπατια 1)6 Π115 Παρέδροις δεῖνα Α(56550-- 

ΤΊΡτι5. οἱ Οοπιπποί8, (Οὐμηποπίαγι πη. Παραθ Ομ ΐπμ, 

1755. π΄ δὶ ΟἽ: Ὅ150. Οαρεει ἬΔΥΡΟΌΒΕ. ΒΗ. τῶ». 

54.;: ἴο. βαρεβίαθ Τῦοπι Τηβουρεῖ. Απιᾳ. πιὸ ῬΥΙΠΙΠ1} 

δ 1{. ἃν Απὶ. Ἐγαποῖβοο Θουῖο. ---- Ὁ. 65. (ΟἸ]α55. βοοιηά,; 

ῬοΙθμῖ δαρρίειη. ΝΟ]. ΤΝ. Ρ. 686. οἵ ρΡ. 1327. εἰ Ἰδοοβε. 

ΑἸ πδάνουββ. δὲ ἈμΊΠο]οσ. τ, ο]. 11. Ῥ. 1. ν». ὅ8ο. 

5) ᾿Αεὶ γὰρ σωτῆρες νενομισμέναι) Τΐαοο ναϊᾷο {ΠΠπ|5ίτϑι:-- 

ἴὰῸ νοῦ} 18 ΚΙΡΟΠΟΥΙ Ῥαρι. Π. "οι. 1]. Ρ. ὅδ. Οοάϊρὶ 

Αορυρίϊδοι, 4886 δά οῦθ Ἡμ]Ππ|8 σεαψαῦοῦ: ϑεῶ τέ «( 

δηιδίἐέωλιεγην γ ΡΟ α Π1147), αἱξ δἰ, γορογοθαγίιμ" “ἰεργρίιὲ 

ῥηαθρίογ σοέογα ἈΠεα γαχίηιθ ἤδιπν οὐ Οδερίπ,, ἂὸ .370- 

γεν δέ0 6 “Ζατροογαΐίοηι, ἑαεψιαην 7αίγίοος Οἰοπῖος. Οὐ, 

ΟΙ580. ΟὝΡοΟΥΙ ΕΗατροοναί. Ρ. 158. Μοχ δᾶ εἰς πάντα ἀπο 

ἀφιγμένων δι ΡΡ] Ομ π! ο5ι: πράγματα, 

ΟἹ ἀφῖχθαι γὰρ εἰς πέρας τοῦ δῇν δηλ.) ΨοσαΡα]α γὰρ 

εἰς πέρας οἵιμ ἀ οἰδκίο 1 Τοχίθην τϑοθρὶ ργορίον βθηϊοη- 

απ. Εἰ 516 «τἰοάι6. σον παριτ5. ἤππο Ἰορῖμ ΟΧΡΤΟδεῖ 

νοιίθηάο; αὐ νέπομι τἰέαο ρεγ δηιἶδδο οεέεμπεζίτέ --τ. 



ἢ ἈΠ Ὶν Τὰ.  ΘΑῚ ΧΧΤΙ͂Σ. ---ΧῊ}. ὅφι 

. 
“ 

7) -- ἐξ ὕλης πεποιημένα στερ.) Οὐοηΐ, ὈὨδηιρβῖοσ. α 

Βορὶμ. «Απεα. οι. Τ,.. ΕΧ, ο. ὅ1ι.}».. 7900. 

8) Πολλάκις δὲ καὶ κακὰ, οἷον τὰ γήϊνα, ὀστράκινα καὶ πήλ.) ' 

ΨαΪσο Ἰοροραίαυ: πολλάκις δὲ καὶ ταπεινὰ, ὃ στράκινα (ΔΙάμ5: 

ἐστφάκινα) καὶ πήλ. ΝῸΒ Ἐοἰδκίσθα. ΒΘ ΠῚ} ΒΌΠΙΒ,) 1ϊὰ ἰὰ- 

γχῆοα, πὶ νος. ὀστράκινα τοι ἱποᾶπιι5. Νίαμι γαϊνα, εἰ ὀστρά- 

κινα ποὰ ἰάθη 5ἰσπιποαμῖ, Πρ [ΔΟΣ Αμιβοϊορ. Οὐ. δμ!. 

140005. Ἔ-. 1. Ρ. 2οὅ.: 

Εἰς ἄγαλμα ἝἙομοῦ. 

Αὐτόϑεν ὀστράκινόν ἀε καὶ ἐν ποσὶ γηήϊναν ἙἭ μὴν 

ἔπλασεν ἁψῖδος κύκλος ἑλισσόμενος. 

πηλὸς ἐφυράϑην" οὐ ψεύσομαι. ἀλλ᾽ ἐφίλησα, 

ὦ ξεῖν, ὀστφακέων δύςιιορον ἐργασίην. 

{Ὁ νἰδοπᾶτι 1αο0085. Οοπῇ, Ε]μι. Μ΄ Ν. ΧΧΧΥ͂. 12. 1015 

απο ΤΠ]ανἀπίπ. δὲ ΡΒ ΧΧΥ, 7. Αὐδξ Ὁ αὔ-- 

ἘΠ ἢ Αετο Ῥ.. 2: δὲ 58..-661:. ἜΣ. ΒΥ ΠΡΠ δ. 

92) ὅσο: δὲ κακὰ σημαίνουσιν γ αὐτοί τε καὶ τὰ ἀγάλματα 

αὐτῶν.) Τίτου τοῦθ οαπὶ ΟΟΥΠΔΤΙΟ 80 ἘΠ οἰδκίο 1Π5ΟΧΉΪ. 

γχορίον οα, 6080 δεϊςοοάπηϊ. 
ῬΣΟΣ ; 

αι ΣΤ, 

. 
5 

ν 

1) ᾿Ἐπεὶ ὅ, τε ἂν σημαίνωσιν) 8519. Τεσοπάμπμι, ΠΟΗ, ὁτᾶνᾳ 

αὐ σνυΐρο. 

ΟΡ. ΧΙ]. 

1) διαλυέμενα καὶ συμπίπτοντα) Ῥγο συνάπτοντα ,) τἰί ἷπ 

γῊ] σαι 5 ἐδ, οχ Οοάϊοο Ὁ ἄεαϊ συμπίπτοντα. Ῥοϑίυ]αΐ τά 

Ξοπϊοπῖα. ΟὐΣμϑέμιβ ὙΕΣΙΙ: Ομίας ἐπίηι αὐἰοϑοίνιεέμν εξ 

πιοπ σοπέμποία δπὲ οἷο. 

4) τᾷ ἄγφαφα) Ἰἴοου ἀοά! Οοάοχ Β, « ἰάθη, ΤῸ 

ἀπὸ τῶν παρεῖ: ἐξ αὐτῶν τῶν --- Βι τι οοάομι σά. Β 

ἀοραμέ νόθα: κατὰ τὸ ὅμοιον. 



ὅη2 ἈἘΞΙΤΓΕΙΙ ΝΟΤᾺΕΠ 

αν. ΧΊΗΙ. 

1) Μύλος ---Ἰ Ἰ)οπιρδίον. δα Ἰϊοσία. Απίᾳ. Ἡ ομπαπ, 

Τι. 1. ὁ. 14. Ρ.. 60.: Διοέαξ “αοοῦ. Ομέαοῖμβ.: ἀφωαγέαθ ηιο-- 

ἑάα γοΐΐβ δε ίουμεϊδ ἐπε ϑίδψιθ δ ρροάμαναίεν ἀχιέα, οἐτ' 

4τι8 Ἠνιγυθγὶ ὑμποίξ αδὲΠδ, δ, θέ, το. ΟἹ. 

2) Ὅλμος γυναῖκα σ.; ὕπερον δὲ, ἀνὸδφα.) Ῥΐας ρονίϊποὲ 
“- Φ. - Ἵ . 

ποία ΒΟΟΔΟΙ [ἀΡι1ι, (ον, οἱ ΑἸ ΟΓΕΙ αὐ ΠΟΘ οἴη δά 

νόςο. Ὑπέρου περιστροφήν. οἷο. 

2) ᾿Αλεκτρυωῶν --- ἀνιστᾷν τοὺς ἔνδον ἐπὶ τὰ ἔργα.) (ΟΟηΐ, 

(Ἀπίμβοϊὸσ. Οὐ. δα. Ἰδοορ8. 1᾽. Π. γ. 31. ᾿Αντιπάτρου Σιδω- 

νίον 1, ΧΧ Υ]}., δὰ ἀποηι Ἰοσπμι ντφοπάπι5. [δ00}}5. 

4) πίσσῃ χείεσθαι ---ΞὉ ας ἴδοι ΟἸοια. ΑἸοχαμάν, Ῥαο- 

ἄδσ. 1,. 11. ο. ὅ.: τὸ δὲ καὶ πιττοῦσϑαι" ὀκνῶ καὶ λέγειν τὴν 

περὶ τ᾽ οὐργον ἀσχημοσύνην" ἀπεστραμμένους καὶ κεκυφότας; καὶ, 
-“ ͵ Ὸς Η , " Η Ἂ ΕΠ τῆς φύσεως τὰ ἀποφῥητα εἰς τὸ συμφανὲς ἀπογυμνοῦντας, ἐξορχου- 

μένους, καὶ λορδουμένους ἀπερυϑριῶσι σχήμασιν οὐκ ἀπερυϑριῶντας 
᾽ ΄ ς ,»»" , Δ » Ὧν Ἢ -“ 

αὐτοῦς᾽ ἐν αὐτῇ νεαλαίᾳ καὶ γυμνασίῳ μέσω, ἔνθα ἄρετη ἀνδρῶν 

ἐξετάφεται, ἀσχημοιοῦντας, τὸ παρὰ φύσιν τοῦτο διώκοντας ἐπιτήν 

δευμα, πῶς οὐχὶ τῆς ἐσχάτης ἀσελγείας ἐστίν ἡ ---- 

σαρ. ΧΙΜΠΙ. 

1) σκαλεύ ει!) 510 οααμὶ Α]ΔῸ 5ουῖρδὶ ΡγῸ ψΌ]ρασὶ σκαλύε, 

(ἀρ. ΧΗΙΝ. 

τ) ᾿Ἱσχοκένταυρο) ῬτοίογΣ πππὸ Ἰοσι ΓΓΟΠΊΘἐοἼτ15, 

δᾷ Τιποίαη. Ῥχγοπιοῖμ. Ὁ. ὅο. δὶ νοῦ, ὃ ὑπποκένταυρος. τιθὶ 

νἱάο. 

4) Φαίνονται ὃ. οἱ δεοὶ ἐν ἀνθρώπων ἰδέα -Ὁ Τιαοΐϊδη!α 

Ἰαοῖάϊ Ναιναῖς, ΕαΡυ]αν. 4}. Πι. δᾶ, Βίανεγοπ. ρ. 788. 

οἱ βοᾳ.: δοραγαίω ογωΐ ἐθυγ ὦ οαρέογίβ οἰοπιθηεξίξ., ϑδθεῖ 

ἤογνο γιογιάζιοην τυχαΐτεδ., ἐρϑίμϑ ἐθγγ 9 {μέγ τοδέογ' αο εἶο-- 

πιῆ. Πίαφψιο Ῥγοηιορίλειι9 Πωροίξ χέἠμι5 ἐογγαπν ἐπιὸν 

γησλέενέ, οὐ ον λαὸ ποπιίοῦν αὐ 126ὲ δπειεμαϊζποπυ ὧδ 



Δ Α  Υ̓. ἢ δΑΡ Χιην. ᾿395 

(μλο]ῖα 5: αἴαιιθ) ἐπραίμοην γπαῖέ, οὐ γαοίοα πὸρ ργοπα, 

χεξ οαείονς απηιαέδα, δδϑθὲ ἐπι ἐογ  α1ν,. δοαΐ σοοζιτπ, ἐρεοία-- 

γε ἐγεοία. τ νι Οομμμηθηίαίογοβ. (ὐοἴδριι χπῸχ ἃ} 11-- 

σα πηι τῶν αηΐο τεχνῶν ΘΧΡΕΠΗΧΙ, 

5) μειράκιον νέον τ΄ Ἕρμην; νεᾶν. -το; σπρεεβύτης δὲ τὸν 

Κρόνον") ΑἸΡνῖο. ῬΒΠ]Ο5ΟρΡμ. ἀ( Ἰ)δοστιπι Πα σΊ ΠΡ 8. οὐαί, 

ϑίανογθη. Ρ. 8η0.: ἡ. ϑαζμγηο: ϑαΐιτητεδ ργίπεϊεδ εἰθογ τε 

διε ροτεδαίμ: ε ρὶπρεδαίΐξι)", μὲ ἤοητο δέπον, δα, 

Ῥηοίϊνα δαγῦα, ομγε 5, ἐγ 15:15, οὲ ραϊἰἠαπδ, ἐδοίο οαρϊέο, 

οοΐογθ «“ἴαποο; οἷο. Οομῇ, ΟἿ80. ΟἸροῦῖ Ἠδρροοτναῖ, ῥ. 

102. εἱ 566. 

4) γυνὶ δὲ νέα Τύχην, πρεςβύτις δὲ Ἑστίαν:) Ῥτο νι]- 

δαία πρερβύτης ΟΟΥΤΟΧῚ πρεςβύτις τ δομν Τοπιῖπ. ὅπη πο- 

βῖγο ἰοοὸ οομΐ, Μηποῖκον, δα ΑἸθχῖοι ῬΠΠ]ΟΒΟΡΙΙ ἀ6 1)6ο- 

τ Ἰπ]ΔσΊ ΠῚ 5 1.106]}. ο. ΧΎΤΠΙ. 1)6 Ψεβία. εἀϊξ. 8ι4-- 

σογοη. Ὁ. 924. εἰ 504. δά 1Π| τοῦρα: διργα ρεπτιαοι ζει 

απέοπι, ἐοηιρίξ εἰορέοία ογαξ ἔρϑδα ΚΖ οδία, ὧν 7ογημαπν τὲχ-' 

“ίπῖδ, ἐπ πίον ἐρϑιέην 7οΡ ην 540 δίπις ζόνεπϑ. 

5) Μοίρας, --οαὀ Οομ!, ϑρδμίιθῃ. Ἂς Ῥυδεϑί. οἱ 8, 

πα π ΠῚ Π ἢ). 630: 

6) --- Ὥρας) Οομΐ, ΛΡΡῃ]οῖ. ἈΠεΐδμι. Γ,.. Ν. ν», 3γ8. 

οι. Οπάἀομα. 1ρθίᾳπθ. ποῖ, 14 σοῦρα: 5861 εἶδ Ζογαγιιο 

γιζέπιογο. 440 Τιιβίαι ἢ. δὰ Τοιπον. ρ. διά, “ὅ. οἱ Ηο- 

τι. ἘΝ ον, "ἢ: 

7) παράσημα. οἱἨ οὖν τὰ αὐτὰ) 815. οἴη Οοξάδεϊο εἴ 

Ἐ εἰβκῖο Ἰοσοπάϊμῃ. Ὅσο: παράσημα οἱ τὰ αὐτὰ ---͵ 

8) -- συνταγὰς καὶ ϑερ. τ΄ ἃ. Ξαράπιδος δοθείσας.) Ὠϊοσ. 

Τιφογί. Τ,. Ψ΄, ϑόρηι. 70. Τ)ουπθῖν. ῬΊα]οσ. : λέγεται δὲ ἀπο- 

βαλόντα αὐτὸν τὰς ὄψεις ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ, κομίσασθαι αὖϑις παρὰ 

ποῦ Σαράπιδος' «ϑεν καὶ τοὺς παιᾶνας ποιῆσαι τοὺς μέχρι γῦν ἀδο- 

μένους... τ01] νἱ 46 Οοπιμπηοηΐδΐοσοβ. Οὐ, Νοβίστιπι τηϊτᾶ 

Τ,. Ν. 8οπηλ. 65. οἱ 24, ΨΚ Μ, Ὁ. Αἰποεπιαί. Ρ]»- 

Ἰοϊοσῖοο - λἴοατος, Ρ. 64. 
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συρ. ΧΗ. ; 

- 1) ᾿Ἔτε καὶ πινακὶς --ἡ ψεΥρα: ἤξτε καὶ, οχ Οοάϊοο Β 

δαϊοοίᾳ διῇ, 

2) ὑπόμνησιν πραγμάτων:) Μαϊδσο: ὑπόμν. γραμμάτων, ΝοΒ 

Ἡ εκ οἱ Οοάϊσοιη Ὁ 5οάατὶ ΒΤ 1118. 

2) ᾿Εσϑίέειν δὲ βιβλία) Ἰοάππ. ΑΡοσαΥρ8. Χ. 9.: Καὶ 

ἀπῆλθον πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ; Δός μαι τὰ βιβλαρίδιον, 

Καὶ λέγει μοί: Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό" οἷο. δα ἀπο ἸοομΩΣ 

ψἋ6. γοίδίοῃ. 

Οαρ. ΧΊΤ,ΜΊΙ. 

1) Πέρδικες -ττο γυναῖκας ---- ἀϑέους καὶ ἀσεβεῖς) Το ΡῈΥ- 

ἀϊποῖ Απεαούθοι Οὐ. θι. ν. 8ὃ.: ἴξγρθοο, μή σε Φύγῃ πέρδικος 

ἄγρα. τἰὴϊ νιάρ Οομυλποπίδίογοβ. ΑἸμργοβίαβ Τρ βίον, 

ΟΙ485.1. Ἐρι5ὲ, ὅ2. δ. 2. (ὁ ρογάϊοα ἤδϑο βουῖθιῖ: 1 2ούξ1' 

ἡέώψιιο ατὶδ δία ρίοπα 6886 εἱοϊὶ, 7γαμώϊε, γαῤίαοίας, χας 

εἰοοὶ βέοπεἶ τοαΐογίς τας οαδέεαέ, αέψιιδ ἀγέοβ πον ογ δέ, τεέ 

ἐπῆν ὦ ρειδέϊ5 αὐ εγέαί διεῖδ; Ογηγζαψιιθ ἐογυίαπιθπία 1’ 57.81ι-- 

Ζίαε ποῦν ργαθέθν 678, “τε0 ροϑβδιέ νεπαπέθην αὐώμεοογο ἃ 

γιξεῖο- δέ ̓  οὐἱδίδέδιι5. δῖδ, οἴο. δ. ὅ.: Ζεγίμ)" οἰΐαγε ρ70-- 

γυϊδοαθδ 6586 μογηγιίκίζοπεδ, τοῦ ἐπν 7 δηυΐηα8 ΟἾΔ; 814Π2}7710 

δογίαπεῖθ Ἡνδ) 68 ἔργ τατι, εἐ φάρα οοαϊξοοαπέ ζἰδὲαδη.. 

ὕσμαϊο ἐπηρτέγιίην εὐ πιαίοροζηη, οὐ ᾽αμαμέομεπεπε ατληεαῖ 

αυνεγδάγέο δὲ οἱγοιι βορέου ο σφπεγὶς ἡπαπῖ, ἐαϊίαοϊδοί-- 

γποήτ6., δὲ ἐπιρτγίίαΐ 8. ατεοίοτ δ ἐπ δ ονείπεπν ρα". ----, 

Ο᾽απιαυῖέ ΕΥ̓ΘῸ ρογαΐπ, φηὲ ἃ ρογίοποο ΟΜ δ; ἀορερξέ, 

δαίωπα. χἰζο, ψιιὶ ἰαΐίπιο φοπίγαγ 5 αἰδοίέιιτ, Οἵα. ζ. ΟΑτ χΣ 

ἡρέξι" φγαίία εἰοργαρακίιδ ὁδέ. ρογαζοειν ἐέζεοσπ, δα οάκειπ,, 

αὐοίμί οἱ ἡπαΐο οοπιοτοσαίαβ εἰῤρἑδέαδ ποτεῤἐϊἐτεαδηθ., τονο- 

οανίξ αὖ ὄγτσοῦγο ἀπίπιας. σοι έξιην, πιεηιέεϑητοθ. 1: ο7υ 77: 

αἰδρϊαγΐμην, οἰὸς δ. δ.: ἔγμείδ, εἰ φιεδάαπν πῴεγαθ ρογείοδα 

οἰΐατς ἐξέπε αἀρέωπείχεηι, ριείαγεχιί, 60 φιεοοῖ αἰέοπα εἰρἐρέαξ 

ονᾶ, δἰ χορθαέ ὅιο σοῦρογθ, αἰψωώξ ἤαὲδ δωὰ ἡγαμαθ ραν- 

ἐμ αἰΐοποβ βέιρείδας αὐὐφιε) 1). «τοι 
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2) δυςτιϑάσσευτοι) δῖ. δου οπ ! οὐαξ ΡΥ δυςτιϑάσευ- 

τοι, Νοβίον ἰηἴτα ἢ. ΠῚ ον 12.: ἄγριαν καὶ δυρςτιϑάσσευτον. 

σὰρ. ΧΙΜΗΙ. 

1) --α ἱμάντι --οὐ Οοπί, Υ̓ οἴβίομ. δα Γαι, ἜΧ ΥΤΙ. 

20. «ὦ νοῦ. φραγελλώφας, οἱ δα Αοΐ, Αροκίοϊον. Χ ΧΙ, 25, 

εὦ νος. ἑμᾶσινι 

2) -- ὠφ. συμβέβηκε γενέσϑαι) Ῥγο γίνεσθαι οχ Οοάϊοσ 

Β βουῖρϑὶ γενέσθαι, εἰ δ10 ἀποάιιο ὟΥ οἰβίθηϊπιδ, 4ἰ ποδέστα 

Ἰοοῖηι Ῥυοΐενε δἰ Τπιο. ΧΉ. 47. 

5) ἀπεοικὸξ) αϊΐϊσο Ἰασοραΐηυ : ἀεοικὸς, Ἔσο βου ρϑὲ 

ἀπεοικὲς (σάϊοῖς 19 διιοϊοντίαΐθυ βοαπαίι5, Οποά «δοαῃ τσ 

μὴ ποη οβὲ ΟῚ Ἐ ΟΙ5ΚΙῸ ἀοϊαπάπη. Νὰπι νΟΟΘ ἢ ἀπεοικὸς 

Βοφαϊίιν τὸ μη, φικοινγιίμ8, οὐῦη Ἰηδηνο. ῬΊο τὸ μη ἀμι- 

ἔσω 580 86. 80] τ} μὴ ἱπνοηϊίατν, 

σαρ. ΧΙΙ͂Χ, 

1) παραιρεῖται) 815 ἄρα! Οοα, Β, ἀτιθηη 56 τ Πἔτι5 5σπιπ1. 

Απίδα Ἰοσοραίαν: παραιτεῖται, : 

2) ἀποθανόντες, --- 810 οαππ Οοαϊοα ΒΒ ἸΙεσοὸ ἐπ δουΐ- 

βἷο; απ απΐοα ἰοσογοίῃγ: ἀποθνήσκοντι.. ΑΔ ποπδίγ μι 10-- 

ει ἴσοις Ῥείτοι. ϑαΐγυιο. ο. 26.: ἐάσει. εὐγίαθ γυκάξογιος 

ἐοηισίετν ἀρπεοῖν ρέαιεαεινέοδ ἡδοεγαπέ, ἐδλαζαπιυμηπψιεθ γεϑέα 

Φχογπα σι τοδίο. ΝΟΣ τατἶΐο Ροβὶ ΟΟΥΥΘΧΙ ἀρώματα Ρ᾽Ὸ 

ἀῤῥώματα. 

5) οἱ γὼφ ἀποθανόντες τοῖς φῶσιν --- ἀποθανοῦσι.) Οομξ, 

Τίαοαθ Ἐναησοὶ. ἈΧΙΨΝ. 5. 

4) τῇ οἰκείᾳ ὄντα) δῖ. Ἰοσοπάππι, ΠποΠ, τι ἱπ ν]σα-- 

118. οϑί, οἰκίς, Δ 8110 ροδβὲ δεοίθῃ πχοάο σοοΥΥ χὶ οἰκείαν ργῸ 

οἰκίαν. γαῖ τῷ 

5) ᾿Αϑλητὰς δὲ ἱερονίκας ϑάνατος ποιεῖ.) 8510 Θῃηοπάδγογο 

Ὠ’ Οὐνὴ]. δκ« ΟΒμανῖ, ρ. 24. οἱ Ἀοῖβ, ἀά νϑὺῦβὰ, απὰθ 
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ῬΤΌΧΙμ:6. ΒΘ, τ}, σὐη , 1}. ΥΔΚοΠοῖά 5ην, Οὐ. 

ῬΡ. Νν. ρ. 154. δὰ Ῥμιὶίρ). ὁ. 1Π. ν. χ9. υῖρο 56 1οδ6- 

Ὀαίτι : ἀϑληταῖς δὲ ἱερονίκαις, ϑάνατον ποιεῖ, 

ΠῚ βὴ τῆς ἑαυτῶν σοφίας) Ῥτὸ αὐτῶν οχ Οοἄϊοο Β. βου ἱρβὲ 
ἑαυτῶν. 1)6 νορατΐο μνημεῖα, «το ργδεοοῦι, οομΐ, π- 

Κεν, αὐ ᾿Ππογάϊά. Τ,. 1. ο. 158. «ἃ ὝοΥρα: μνημεῖον μὲν 

οὖν αὐτοῦ ἐν Μαγνησίᾳ ἐστὶ τῇ ᾿Ασιανῇ, ἐν τῇ ἀγορᾷ, 

7) ᾿Αγαϑὸν ---- βουλομένοις γὴν πρίασϑαι:). Οοηΐ, ΥΥ εἴΞ 

δἴθη, δὰ Λοῖ. Αροβίοὶ, 1. 18. 84 νοῦ. χωρίον, τοῦ 5θαμ1- 

ἐὰν ἄλλωις, ῬΥῸ τὸ Β6Ι6Κ. Ἰορὶ! ἄλλων, Ῥοπο Παβροΐ. 

8). καὶ οἱ ἀποθανόντες γάρ.) Τηΐο]]Π1ρο: ἄπονοι καὶ ἄνοδοις 

Οὐδαοοα Ἰἰησια πὰπο οἰ ρδῖη [ὲγῖ. Οοηΐ. 1) Ουὐν}}}. δά 

ΟΠαγιῖ. Ρ. 25. (ον πάνίτι5. δῖο νου: Ναπν οέὲ ππογίτιΐ π6-- 

7ιι6. «οἰοινέ, τιόψιθ ἀεοτοξαιιέ. 

4) ἢ αὐτὸ μάνον δοκεῖν) 510 Ἰοσοπάπηη, ποπ, πὶ στ]ρο, 

αὐτὸν μόνον ---. Νοδίνδιη ἰοοίΙοπομῃ: αὐτὸ, δἔίαπι Οὐάος Α 

Τγηιαῖ, Ῥγοΐοσί ππιπὸ Ἰοσαι ὙΥ οἰδίθη. δα Τιπὸ. ΝΠ]. 12, 

δα νοῦ ἐξεκομίζετο. 

10) Ο; τι δ᾽ ἂν) [τὰ ΒΟΥΪΡδ1 Ῥ͵Ὸ ὅτε δ᾽ ἂν --ς 

Οἂρ. 1. 

1) 9λίψεις καὶ στενοχωρίας) ἴΠταιπήάπο νόσοοπὶ ἐπηπὶδ 

ῬΥδοίου Νοβίσπιι οἰΐδιη Ῥαῖα5 δα Ἀοιπδη. ΠῚ. 9.: Θλίψις 

καὶ στενοχωρίᾳ --α, Ῥοπβίθυίου,, Γ᾿ ΘΥΆΨΙΟΙ, 5ΘΙΠΡΟΙ δασιηάο 

Ἰοοο Ῥόητιν, Ἰάἀθοστιθ ἃ ῬΥΙΟΤΘ ἀἸδιαπΠσ᾽Ὶ ροΐοδέ, πὶ“ μὰ 

ἘΣρΙδίο]. 11. τα Οογίμια. ΤΥ. 8.: Ἐν παντὶ ϑλιβόμενοι, ἀλλ᾽ οὐ 

στενοχωρούμενοι" .-τ Αἀ 4πὸ5 Ἰοροβ νἀ (ὐομηπηθηξαίογο. 

Οαρ. 1211. 

1) διώ τὸ σύγϑετον τοῦ ὀνόματος --- ΤΑΙΟΥΡΥΟ5: ρ»γ7γ0- 

ῬΙΟΥ ἐρδίμς ψογὼξ κατακαίεσθαι οοπιροδέῤἑοιηοια, ἽΝΟΒ Ἑσδιϑ. 

ἌϊΟ ἀϑϑθαΐ 17. 
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Οαρ. 1.11]. 

1) προῃρημένοι.) 51᾽΄6 Ἰοσοπάμππι ῬΡῸ προειρημένοις. ῬΤῸ 

ᾳοῖ; ναυτίλλεσϑαι προυγρημένοις Οὐοχ 12 Βαροῖ: τοῖς ναυτιλλομέ- 

γος --το, 

2) --- ὑψηλὸς ὃ σταυρωϑείς, καὶ πολλοὺς τρέφει. τὰ δὲ 

κρυπτὰ ἐλέγχει; ἐκφανεὶς γὰρ ὃ σταυρωθείς, ) 5΄ο, Σ Οὐήϊος Β 

ἀεᾶϊ, «ιὶ ἰάπιθιι μάθοι: πολλοῦ, «ἀτιοίΐ ῃνπΐανὶ ἴΠ πολλοὺς. 

Τιρνὶ σΐσαι! ᾿πτπο Ἰοοι {ἃ ΠΡ Ραμ: τς ὑψηλὸς ὃ σταῦυ- 

ρωϑείς, τοὺς δὲ πλουσίους βλ, Ψιίο Νοβίστιπι οἱ τπἴρὰ Τ,. 

ἘΝ 6. Δ. 

5) γυμνοὶ γὰρ σταυροῦνται) Νίαι[ἢ. ΧΧΥΤ, 55.: --- διε 

μερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, .----Ὁ. 1 ντάς Υ οἰβίοη, 

4) οὐ πάνυ τι συμῷ.) ῬΥῸ τοι 80.081 τ, Ὑιάδ βιιργα 

Ε: 26: 

5) οἰκεία) 516 Βου θη τππὶ ογαΐ ΟΥῸ οἰκίᾳ, ῬΔΏ]71Ὸ 1η-- 

ἔουιτι ργὸ τῆς γῆς ἁπίο ἐπιβαίνειν ΒΟΡΙΡΒῚ τῇ γῇ. Νοβίου 

Θπὶμλ ΒΟΠΙΡΟΥ (1011: τῇ γῇ ἐπιβαίνειν, Πτιδαπιαιῃ τῆς γῆς ἔπιβ, 

συΡ. Τὴν. 

1) ὃ ϑηριομαχῶν ---Ὁ 1. 6. δεδίϊαγίπεθ. Οοπ, Ῥαιῇ. 

Ἔρ βίο]. δὰ (ον μῖ. ΧΥ. 32. ἰρίαπθ ὙΥ εἰδιθη.; Μαγχο, 

Δπΐοηΐη. ἀο 56 1ρΡ80. 1,. Χ.. ᾧ. 8.; ὅοπεο, Ἐρίβξ. 1. Τ,. Χ.; 

πσδίον. πὺ: (58. (ΟΔδ5:. Ὁ. δά.» ΟΕΙΚ δ. ἌΣ 

11. δε5. Βα] προσ. ἄς ψεμδῆομπο ΟἾτοὶ. α. ὅο.: ἄθ Βε- 

δἰϊαν 5. οἵ Τα Κοιιδοποῦ1 ΟΡδερναῖί, ῬΆΠΟΙοσ. 1. Τ᾿ ρ. 

194. 54. 

σαρ. ΤΟΥ. 

σ΄ » Ἁ Ψ "» 
1) Εἰς ἄδου καταβῆναι δοκεῖν, καὶ τὰ ἐν ἀδου ἑρᾷν, ὅσα 

ἄμ" ὦ ᾿ 4 ΄ Μ᾿ : σ ἌΡ ς 
ἐκεῖ εἰναι νενόια, ------- ἄπρακτοι γὰρ ἅπαντες οἱ ἐν --α Ἰία οχ- 

᾿ Ἢ ᾿ σ » ἴπ0ε: Οοά. Β, «πθμπι απίοα Ἰοσογοίτι: Εἰς ἄδον καταβῆναι 
- » - ᾿ » 

καὶ ἀναβήναι καὶ θεωρεῖν, ὅσα ἐκεῖ νενόμισται) τοῖς μὲν ἐν εὐπρα- 

Ξξίαις βλάβας σημαίνει. ἄπρακτοι γὰρ οἱ ἐν «τι, 
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2) ἀποδημήσαντες εἰς ἄδου πορεύεσϑ ατὴ Υ εἰσαΐαμι χειτπαὶ. 

Δουϊδίβ οὐΐηι ἀποδημ. ῬομΙΐα ργὸ ἔΐαΐιτο, Ἰίααθ. σο- 

ρεύεσϑαι τοοῖο ᾿ια οί. Αά ππηο ἰούπμι ἔσοι! Γ᾿ ποοίάον. Ῥρο- 

ἀτοιμβ ἐθ ἈΠοάδη!ο5. οἵ 1)οβ10}15. Διηοχιρι5. 1,. ΕΧς ρ. 

ήά2ι. οαϊξ, (δι 11: τς 

Καὶ προςπλακείσας τοῖς ἑαυτῶν ἔκγ ὄνοις, 

Ὡς οἷα νεκροῖς ἐκ τάφων ἡγερμένοις" 

Καὶ δακρυσάσας ἄλλο χαφμονῆς δάκρυ οἷος. 

9) εἴργεσθαι τῆς εἰς ἀνθρώπους ἀνόδου, βίᾳ κι} (ὐοπημπια, 

αποά οὐαὶ ροϑβὲ βίῳ, τοίγαχι μβοϑδὲ ἀνόδου. (ά. Β. ποβέγιιαι 

Ἰοοιῃ δῖ. ἀαΐ:; ἡγεῖσθαι τῆς εἰς ἀνθρώπους ἑδοῦ βίᾳ κ. 

4) φαμὲν γὰρ ἐν τῇ συνηϑ. --- ἐξ ὥδου ἀναβεβηκέναι.) τὰ 

Ὑπ01}. Ελοσαδι: σον ἢ ϑα.: 

πάντα κύσεν περιφὺς, ὡς ἐκ ϑανάτοιο φυγόντα. 

Οουΐ. ὙΥ εἰβίεμ. δὰ Ἐριδί, αὐ Ἐρίιοβ. 1]. 9. δὰ νουθῦπὶ 

κατέβη. οἱ Ἰοδιάον, Τ]ορα] 4. αὐ Ἄγηο!. δᾶν. ομ. 1,. 1 

Ῥ. 8ο. εα. Ἱμιρᾶ, Β. δα νεῦρα: Ζὲ αὖ Ογοὶ 7αιολθια, 

φιοπιααίπιοοζηη, εἰἰοέέιιτ, τὐπαϊοα!ὶ. 

ἀρ. Τω0 1]. 

1) σταυρὸν βαστάσχι σημ.) ῬΥο αὐτῷ, τὖ τη ψυΐσαι 5 

δεαῖ, οχ ἀποίουταίο (σε 018. Βα 5ΟΡΙΡ81 βαστάσαι; ατιμιν 8 

15. ᾿ιαροαΐ βαστάξαι. ' 

2) τος πρότερον αὐτὸν βαστάξει.) Τῦναπϑο}. Ἰοδπη. ΧΕ: 

17.: Καὶ βεστάζων τὸν σταυρὸν αὑτοῦ ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον 

Κρανίου τύπον, --ο Οομῇ, (7, ὙγαΚοοα ϑ8ην. ὐπὸ. ΤῸ, 

Ρ. 91., 1} ΟΥν!]. δὰ ΟἸιαυτ. ν». ὅγὅ. δὰ νεῦρα: Καὶ ἕκα- 

στος αὐτῶν τὸν σταυρὸν ἔφερε. οἱ ΝΥ οἰδίοη. αὐ Μία. Χ.. 58. 

2) αἰσϑόμενον) Ἰηΐου}γὸ8 νενε: οαπείοπα θα αθρο-- 

πιο, ἰανηθτιαιψι 16 Ρ 580: ἡδόμενον νο] ἡσϑησόμενον. ϑεα πὸῃ 

ορτβ.. Οομῇ, 1) Οὐ]. δα Ομαν. Ῥ. 507. 

4) συναιθομένῳ) Βῖο οὐτπὶ ἐἰο βκῖο ΒΟ Ρ81. ῬΡῸ συναιρου» 

μένῳ. Ὦ Οὐ]. δά Οἰναγῖῖ. ». 607. Ἰορὶ νπῖ: συναραμάνῳ, 
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5) Ὅσῳ οὖν ἀσϑενέστερός ἔστιν ὃ β.) 851. ἐχ Οοάϊος Β 

ἀοάϊ. Απΐοα Ἰοσοραίιν: ὅσῳ ἀσθενέστερος ἡ ὃ β, 

Οαρ. 1.001. 

1) οἷον νεκροῖς συντίϑενται :) Μονίοπάππι: φιραζέα οἰ 

πιογέτεῖα οοπεῖξ δοίοπί. Οοιῇ, Αο]αη. αν. ἘΠῚ:51. 1,. ΥΠ. 

ο. 8... Ὁ|ΡῚ ᾳαδοάαιὴ Πμάροὶ Ῥοχυϊζοηῖι8. Οοά. Ὦ ποβίγημα 

Ἰοσὰαπι 1ἰα μα δοῖ: ὅποϊον οἱ νεκροὶ δ, 

2) καϑιστᾷ ---Ἰ Ν᾽ υ]δαίαυν καϑιστᾷ σοπίγα ΗΒ οἰϑκίτι τ ὸ-- 

ἰλπτιῖ. Οὐ ποσίρο ἰοῦ οὐμροναλάιι8. ΟΥ̓ εἰβίθα, αὐ Μάαχο. 

ἈΈΨ. 75. 

2) τ᾿ πλείονας τῶν διαφερόντων τῷ ϑεωσαμένω) ῬγΥο τοῦ 

ϑεασαμένου οὐ Ἠ ΟΙΒΙΟ ΒΟΥΙΡΒΙ τῷ ϑεασαμένῳ, 

4) πρόδηλον - Ομ, νγοιδίοα, αὐ Ἐρρ1βί, δα Εορχ. 

ΨΙ τά. αἱ νος. πρόδηλον. 

δὴ) ταίοΣ γὰρ νοσοῦντες --- ὑγιαίνοντες.) Οὐομπξ, Νοβίν. ταΐνα 

Ι,.. 11. ὅ9ς. Αἀάο ΥΥ̓οἰδίομ. δὐ Μαμ, 1Χ. 12. 

σαρ. ΕΨΗ͂Ι. 
Α λ Ψ 

1) τὰ δὲ ἀργυρὰ --- ἐν συνδήκαις περὶ -- Τπίογρυεβ: 

ἤ εγμπῦ αν βεπέεα τον ϑογτεν, ἐν ραμοὶδ ὧδ τεύῦπ 5 οὐ αὐττο 

ἂς δεγἐδ5 οἰρπιοαζίοπεην ἤαῤογο. 

αρ. ΤΙ ΙΧ, 

1) Ὃ δὲ πολυχρήματος ϑησαυρὸς) Οὐοηΐ. Νοβίτ, βιρτα 

ς. 5., εχίγ, γεῦρα ριαθοοάθη!8 οαρ115 58, εἰ Ἱμιοίμπ, 

ῬΒΙοραῖσ. ὁ. 21. 84. 

23) - ἐργαστηρίω τινὶ ---αὐ Οομί. 1) ΟΥν}]}], δα ΟἸνασ 

Ρ. 125. δὰ νεῦβα: οἷα δὲ ἀλγῶν ἐπὶ τινὸς ἐργαστηρίου καϑῆστο. 

5) πέμψας) 51. ἀοάϊ γγο πέμψαι. ΜΙΙΗΔ οομπϑομπίϊέ 

Π δλβκατι5. 

4) ἀναϑέμενός ---- Οοηΐ, ὙΥ εἰδίοι, αὐ Ἐρίδι, δα ΟαΪαδὶ. 
11. 5. αἰ ν, ἀνεϑέμην. 
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5) υἱός, ὃ καὶ ἀπ.) Μαΐσαί, ᾧ οὐ Ἡ οἰβκίο 1 ὃ ππὶ- 

ἰαγι. Εὶ 8. ἀποάις Ἰηΐουριοθ: γιοιέ ἐρδιῶμ οέΐαπν δὲ 

ἐνοπεγέ. 

0) ὅτι ἀεὶ εἰώθαμεν. δι -το ὀκτακοσίων σημ. τὸ οὐδέν.) Τιι-- 

ἴογρυ 5 816 νου: φηοα οἰζαην 56 67' ρ67" οἰμεδπιοαῖξ ρο-- 

. δίἑίοποην εἰξοίέογεπν ἐγειεην πιέέίιεγν  οοέτη οπέο γι, τχυΐλεῖ 

ἰοπζγοανο οομδιεερέηεδ. Ὥσπο, ἸΝΔΠΣ 51 τιηὰ θα θμηαιι8 Π18-- 

πὰ5 ἀοχίνα ΡῸΣ ΡΟΒΙ ΠΟ θη ἀἸ Θ᾽ ΤΟΥ ΊΠ1 ΠΟΥ 1 Π| : {γ18 11}-- 
ΡΝ τ Ξ 

116: τ τΠ8 ΟΠ ὨΤΊΟΥ : ΟΟἰπρσοηΐα; ἘΞ ΩΝ 
» 5 ---Ἐς Ξ Ὰ 

τπάιοαῖ : οομογτηαΐς πππιηο σοβίμηῃ: ΡΝ ΝΊΙΙ εἰρηΐ- 

Ποαυΐοιη. Ἠάϊοηιιο. εππάοη σϑϑίμ ΟἸ ΘΙ ΟΥΤ ἢ ΤΠ ΘΠΪΟ5 

ἀριὰ Τίαϊο5 αἀἸοθΐοα: 2» ἰα ἄρα. Αἴαιο εβοάθιπ ἢος 

δεβρίαι Νοβίγαϊθθ τὰξα ἔτι} αΙοδηΐοδ: δίπεν Ζ)γοοξ (Ἰὰὼν 

Τγοοζολει) 8οἐέδέ εἶμ ὠγέοοοιν! (ὐδίογτιπι 51 4πὶ πᾶς ἐδ 

χαδητιαΐϊ Ἰοαποῖα ρπγα ἸΌρορο νοΐ: δάοαΐ όμπογαρ. Βο- 

ἄτας ἄς ἱπαιριταίτοια Ἰἰθντπι, ΝΊΘΟ]ΔΙ ΒΙΠΥΤ Π861Ὶ περὶ δακτυ- 

λικοῦ μέτρου 11Ρ6]]1ππὶ ἴῃ Τὰργτο: (ὐαἴομα Οτδεοογμ Ρὰ- 

σα π Εν δηρ Ἰτπι βθοι άπ Δίανοι ΟΟ]]οοίοτο αἴατιθ 

Τα ευργοίο Ῥοῖρο Ῥοββίπο ὅος. ἴοθβιι Ῥυοβθυίοσο, 4πὶ δά- 

ἰδοῦ, τα]ο ΒΡΙΟΠοδιι,, Οὐμμπθπξαν πιὰ δά Τοῦ ϑε]θοία 

Οὐπαίτιον Ἐν ΔΘ ΘΙΙΟσ τι Π]. οἷο. ἨΠοιμδο τῦγῷ, 1π [0],, Ρ. 440. 

τιϑάτιθ. δά Ῥ. ἀ4θι. εἴ Καρίπον. τὼ ἰἰρτὸ: Ο'εδολέολς ὧδ 

“αιποιαΐά, ΠΤ. 1. Ρ. 395. Οομῖ. οἰϊαα δογορ, ϑαίῃσα. 

Ἰ. 9. εἰ 5:14. ἴπ νοῦ. ᾿Ιανουάριος, 

ΘΔ ΤΟΣ. 

1) καὶ αὐτὸ τὸ λυπεῖσθαι) Ῥτγοὸ αὐξῷ, τιῷῦΊ ΠΡΡῚ Βεροηῦ, 

1οσο αὐτὸ; οἵ 510 ἀποαῖιο ΟΥ̓ Παγ 5, ΠοΙθξ. εἰ Ὅπάοσῃ- 

ἄονρ. δα ΔΡΡΈΙΟΙ. Μεῖδα. 1,..ὄ ΓΝ. ρ. 208. δά 1118 νεῦβᾶ: 

1)επέψιεο 7Ἴε})6 δέ ταρμίανθ, οὐ του τε τέαπν ἐπιοτεαγὲ » {πι-- 

οὔοςέπν μ»ο βερπιζιθ. ρΡΟΣ ΟἹ έ17) χετίαπέ: οἷο, 

2) ὅν- 



“αὐὐλη παατ σιν δε οὐ κνο ὡδὰ 

2) ὄντως) ψυϊσο: ἔν τινι. Εβο ψουδπι Ἰοοιοποι ἀραὶ 

᾿Οοάο15 Β νοϑί ρα βϑατπίι85, 4 παροῖ: ἐν ἡ τὼς (926). ἴρν- 

τὼς. ἀτιΐοι ΟΡ 16 Τοϑρομάοί νοσαΡ]οῸ εἰκῆ, απαοί απ δορά, 

Οαρ. 11. 

1) καταλείψεται) Λεέπεσθαι ἢ. 1. οδὲ Ῥγο λείπειν, ΟΥ̓ 

ΠΟΥ}. «α Οἰιαν. ρν. θοῦ. Οοά. Β. μιαροὶ: καταλειπεῖν, 

Ῥ’Ὸ καταλείψεται. βίου ϑοη Ροβὶ πρόςκτησιν ΔΟΙΟΥ,. 
΄ 

Οαρ. 1,.ΧΠ. 

1) Νεκροὶ ἀναβιοῦντες ---- ἀπαιτή σουσιν.) σοι, Μαί. 

ΠΧ ΧΙ. 28. Ἰρίααο ὙΝ εἰβίθι. 

ΟΡ ΤΟΥ: 

1) Φάρμακον 'ϑανάσιμον) Οομΐ. ΔΙοΙθοτ,. (ὐοτημηθηίαν. ἴῃ 

Το αὐαπάππι ΗΠ ΡΡΟοΓαἰϊ5. Ρ. 120. εἰ 8664. 

2) κινωπετῶν θηρίων.) ὅ1᾽΄. Ἰεσοπάτια, πο, πὶὸῷΘδίη Η1- 

δαϊιιαμα οϑ8ΐ, κοιτοπετῶν 2. Οὐἄοχ 1) Ππαβοῖ: κινοπετῶν, Οο- 

ἀοχ ἃ οἱ ΑἸ]άϊιι58: κοινοπετῶν, ΟΟΥ̓ΠΔΤ 5 ψοΡ 1 : δεοοίζαγχρῖγι 

δοέοδ διεοιεγεζίιετυ, ῬονΊη46. 80 δὶ ἰδ ριβδθί: κοιτοδυτῶν, Νο- 

βίσδμπι ἰδοϊϊοποηι σομῆτνπιαΐ εἰϊαπὶ ἔποοῦ ἴῃ Οἷϊο Τ)ανθη- 

16η5. 6. ΧΥν. Οείογια ἀθ οἰγιποϊορία δὸ ἀἸδου 16 νο- 

απ: κυώδαλον οἵ κινώπετονγ νἰ46 Πρ. δα Πόμιον, Ἡγιηη. 

ἴῃ Μεγοιν. γν8. 188. Ρ. 415. τϑᾶπο δἰ γ». 417. 

σπρ: 1 ν. 

1) --α διωκεκορευμένην πρὸ γάμου λ.)  δο Ἰοσοϊδίπιν : πρὸς 

γάμον, Ῥγο πρὸ γάμου, «ἀπά Ἰοοιοπολι 1Δ. 1). ὟΥ. 'Ὺ11- 

1ον. ἀδάϊ τὰ ΟΡβοῦναῖι. Οὐπο. πᾶθὺ βουῖθοπα: ΖἼοοξ 5α-- 

ἐδ Φ,ΩΈο6 αἰϊοαίπιγ, γυναῖκα πρὸς γάμον λαμβάνειν, ἑέα [)ίοτιγδ. 

Ἡαί. 1..ὄ ΧΠ]. Ρ. γο0. πρὸς γάμον αὐτὴν λαβεῖν, τιέ αἰΐοα ἐπ 

Οο 
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το γο5 ἑαοθαηι ; 7,δηιοιέδιβ ἐαγηοῖν γυναῖκα λαμβάνειν, 

ορέϊπιοδ σι δοῖδ “Ἴμοίογ 68. ογάθοοδ οἴοονθ, γιοίἐδϑέηγοϊέσιν 6586 

αγοίέγον αριίην εἰεέῤοίαγιεπν ἀκιί ἱποπρεγέϊδ. Ομαγο νὶπς 

ἐμ δέξοιγν, ψιῖσυ ἐοιφογιαίμηη, ροΐξιι5. ἀὲοὸ ἠεογὶέ: οἱ δέ τις γυναῖ- 

κα διακεκορευμένην πρὸ γάμων, τε γάμου, λαμβάνει, ἢ. 6. ,,.5ὲ 

670 4ιιῖ5 τοσογόην αύθ γαρίίαδ ἑαπὸ οἰξαίαην εἰμ ογξ, 

δερδιέ ῥίαγιἐδϑίημο, δὲ δογηημοείξοϑέηιο. Αα ποδίσγιιμι Ἰοοτπ 

ξαοῖῖ Τὰ]. ῬοΟΙαχ Τι. ΠῚ. δέρῃ. 42.: τὸ δὲ τῆς παρϑενίας 

ἀφελέσϑαι, διακορῆσαι λέγουσιν, ὡς ᾿Αριστοφάνης: Οὗτός με διεκό- 

ρησεν οὖσαν ἑπτέτιν. καὶ διαπαρϑενεύεται, Ἡρόδοτος εἶπε.) τὲ 

νιάος ΤαμΠσον ΠΊ Δ ΠΠ. 

4) γαστρὶ ἔχῃ, ἢ ἅτ) ῬΥο ἔχει βουῖῃδι ἔχῃ ῥγορία' 

ὅταν, ἀποά δῃίοσο τ. Ῥαιιοῖδ᾽ δπΐο ψου15. δοσομίπιπι Οἷ1-- 

οαμα οχτι πὶ ΘΠ ρ.ν νοσάρι]10 πῶς μοί ἄλλως ἀοΙοΥΊ. 

5) τοῦτο ἀνδρὶ δέσει; --- Ἰίος δώσει ἐκ Οὐάϊος Β ἀδάϊ 

Ῥγο δίδωσιν. ὩΣ οἰπιδάοια ΟΟά 5. Β᾽ δποιοτλέαϊο Ραα}10 

Ῥοδὲ βου! ρ5ὶ δώσει ὉΓῸ δίδωσι, οἱ σὐύχ) ὉΤῸ σὺχ, ἡ ---. Οοἰο- 

γαθα παπο ἰοσα ἃ ΨΟΡΡῚ5. ἔχῃ: τοῦτο ἀνδρὶ τιϑήτιο δα γ΄. 

ὠλλ᾽ ἡ τῆς αὐτῆς μι σά, Β. 51. μαροῖ: εἴη αὐτῇ τοῦτο ἀνδρὲ 

δοίσει, εἰ δὲ ἄτεκνος εἴη, Θῆλυ τέξετοη" ὅπερ ὠναϑρέψασα ἀνδρὲ 
» Ἁ - ΟΣ “ ᾽ δ. 0 2 Ν ς . 

δωσι' καὶ οὑτῶς οὐχὶ αὐτῇ) αλλὰ αὐτή ἣ τῆς αὐτῆς μ. 

σαν». ΤΧΥῚ. 

1) ἐκείνη) 8510 ΟΣ οοπιοοΐαχα ΒΟΥΙΡΒῚ ΤῸ ἐκείνην. Θ΄Ο,ε. 

τεπὶϊα Ῥ]αμα. 651. 

2) φθέγγεται, ἀλλὰ καὶ ἡ γῆ -το ἀῤγή ἐστε.) 8δῖ0 Πδοδ 

σΟΥΡα οἰπῃ ἰξοϊδκίο τπ ογόϊπομη τοάοσὶ; ααϊπ ἀμπΐθα 16-- 

σογείυσ: φϑέγγεται κατὰ τὴν ὥραν ταύτην. ἀλλὰ καὶ ἣ γῆ καὶ 

ἢ ϑάλασσα, ἀφγή ἔστι, -ττοι 

2) πρόεισιν.) ἘΠαΘο Ἰοοῖϊο Οοάϊοὶ ΒΒ ἀοβοίαν, Ἰύδα 

Ῥγαθίῃ! ναϊραίαο: πρόφεισιν, αἰ τη] 1π|8 τοϑροπάονο νἱά6- 

Ῥαίαγ νοῦ θβ, 4πᾶο Ῥχοόχίηιθ διιϊθοράμπηϊ, 



Ἀ9 ΑΠΉΣ ΓΒ. Πι, ΟΡ. ΤΡΧ ΥΊ. -- ΠΥ ΠΙ: "Δα 

4) ὡς ἂν φῶντας) ῬαγΕΟΏΪατι ὡς ἀρ Οοὗοχ Β, ἀπομι 

βοσαῖι5. δι. α]σο Ἰοραβραίιν" οὺς ἂν Φ. ϑιαϊίηι δηΐο 

Αὐτοὶ ΦοΥτι5. ἀἰοι: οὐδέποτε ἑσπέρας ἄδει (χελιδῶν), ἀλλ᾽ ἕω- 

8ὲεν ἡλίου ἀνίσχοντος. ἵππος Ππἰνλιιμο νοσαίτ" ὀρϑρογόη ἃ Η6- 

δἱοάο Ἔργ. δῦ8. Πὰς [αοϊπ! οἰϊαλ Αμηδοχοοι Οα, ΧΙ, 

ν. ὃ. -αοτο.: 

τί μευ καλῶν ὀνείρων 

“Ὑπορϑρίαισι φωναῖς 

᾿Ἀ᾽Ἀἀφηφπασας Βάϑυλλον 7 

εξ ρραῖ]οὶ. ΕἸου. ρ. 549. ε. ΤΠ οηΒ.: Δίαζησα ψιῖ- 

τδιιδαίαγ; αριῦπδ ὕγορεηιν οὲ ἐεπερογαγδιεγν οαπέϊετη, ΘΟγγγο-: 

ανίέ: ὐριναλεῥιι5. πιαξιέζηχεσια.,, ταῦ ΑἸϊο5. τ  Δ)η. 

5) ἡ χελιδων ὁμσρόφιος ἡμῖν) Αὐτίαῃ, (6 Τἰχροαιῖομθ 

ΑἸεχ. Τ,. 1. Ρ. τη. 25.: ---τ. τὴν γὰρ χελιδόνα σύντροφον τε εἶ» 

νῶι ὄρνιϑα καὶ εὔνουν ἀνθρώποις, καὶ λάλον μᾶλλον ἢ ἄλλην ὄδνι- 

95. --. Ὁιοσ. Τιαετι. 1,. ΨῚΠ. 5ορηι. 17.: διμοροφίους χελιδός- 

νας μὴ ἔχειν. Οἴμππ απὸ ἸοοΟῸ οοΙραχαμα, (ἰδ. ΑΙοχδηάγ. 

Βιυσεοῦι Ἐν Ὗ. Ὁ. 5. 

σαρ. 1 ΧΥΠ. 

1) ἐνταῦϑα ἐρῶ) Ῥοκβὲ ἐνταῦθα οἱ ἀπίο ἐρῶ γουβθα: τῶν 

πάλαι λειφϑέντων, ἀοἰον! πὶ σ]οβϑομα. Εἰϊαι ἃ Οοάϊοο Β 

δὰ ἀρϑαμΐ. 

2) κόλπον, τῶν ἰδίων ὠποϑεσιν τέκνων σημαίνει γενέσθαι͵) Ξ:ς 

ΒΟΥΙΡΒΙ 6χ διιοίου αἰ Οοάϊοὶα Β, απ τάπχοη ἤπηο ἸοοΙ πὶ 

λα παρθεῖ: κι τ᾿ ἢ, ἀποϑέσϑαι τ. γονὴν σημαίνει, -ττο, Απίοα 1ο0-- 

βεβαίας; κόλπον τὸν ἴδιον, ὠπόϑεσιν τέκνων σημαίνει γενέσϑαι, -ττι 

ὅὰρΡ. ΤΧΥΗΙΙ. 

1) Πλουσίοις ---- ὠρχὰς περιποιεῖ) Οοπί. Ποτοάοξ, Τὶ. 1 

6. 3090. 

΄ς 2 



Ἀν ΚΥ ν πες ἨΕΙΡΕΙΣ ΝΚΟΤΔΕ 

2) κολάζει" πολλάκις καὶ διὰ σταυροῦ, Πέτεεθβαι δὲ μήτε 

σολὺ τῆς γ.) 510 Ἰοροπάπην ἴσιο Του ραπσοηάαμ. ΨΪδο 

Ἰοσεθαῖαν δίαιθ ἸΠΕἘΕ θυ αροβαίμχις -- κολάφει, πολλάκις δὲ 

καὶ διὰ σταυροῦ πέτεσθαι, μήτε δὲ πολυ τῆς γ΄. . 

5) Διώνό ἤμενον' δὲ ὑπὸ ϑηρίων ----Ὁ Οοηΐ, γεν πὴν ΧΠ. 

χή, εἰΥ εἰβίοη.. δὰ ἢ. 1. 

4) ἐξελεύσεται) 810 Ἰοσομπάπη ῬΓῸ ἐξελεύσεσθαι, τιὶ ἐπ 

1Ιρυῖ5. ογαΐ. Νίοχ ροβὲ αὐλῆς νεῦρα: κα τῆς οἰκίας, οἰπὶ 

Ῥοἰβκίο ἀοῖενι. Ῥγοόβοσὲ ποβίχτιπι Ἰοοῦτῃ ὐαβρᾶν ϑδρι .δ- 

γἷπ5 ἄδ Ταπτι18. Ψείεσαα. Ὁ. ΧΧΧν. ᾧ. ΧΝΗ͂Ι. 

5) τῇ γῇ ἐπιβαίνειν.) ΨΏ]σο: τῆς γῆς Ψαύειν. Ἐσο Ὁο- 

αἀϊοθ ΒΒ. βϑαυιίῃβ 81, ἴῃ απο ἰδίῃ τῆς γῆ9) ααοα πλῖι- 

ανι ἰπ τῇ γῇ αοεδί 

οὐ. ΤΠ χῖς, 

- ’ 

1) τὸ κρατοῦν γὰρ δύναμιν ἔχε; ϑεοῦ.) ΤΠὁὸ Μοπαπᾶνί 

ὙΘΥΒΙΙΒ 65: ΟΧ οἷϊι5 (γα (ἐκ τῆς Καρίνη}) ἀοβιπαα5. Αρπᾷ 

Τοᾶπηι ϑίορδειιῃ ΕἸ. Τὶ. ΧΧΧΙΙ.: 
- 
Ε 

-. Ἢ μεγίστῃ τῶν Θεῶν 

Νῦν οὖσ᾽ ᾿Αναίδεί, εἰ Θεὸν καλεῖν. σὲ δεῖ, 

Δεῖ δέ᾽ τὸ κρατοῦν γὰρ νῦν νομίξεται Θέσς. 

2) γονεῖς καὶ διδασκάλους :) ἸδιάοΥ. Ῥε]αϑιοία 1,. ἢ]. Ἐρ1δι. 

“20.: Χρὴ τοὺς μαϑητευοιένους καὶ οἷς πατέρας φιλεῖν τοὺς ὄντως 

διδασκάλους, καὶ ὡς ἄρχοντας δεδοικέναι, ἘΠ Οὐ ἢ 8 ητι5. ἢπι8{1{. 

Οὐαί. 1,.ὄ ἢ]. ο. το. σομηοπδίδοιν αἰ δοιρεΐοβ, πὲ ργᾷᾶε- 

οορίογοβ ποῖ πυίμπτι5 φιίασυ ἔρϑα απιεέ ϑέμοΐα, (ὦ ρ}α- 

γειέοα 6586, τιον ΘΟ ῬΟΤ εν φεεξείοισι, δϑοῖ πιογυίξεεγν ογ Θεία. 

Οοηΐ. οἰδη Μειροιμ. (Ομ μιομίαυ. 11 Γπδιπταηά. ἔΠρΡο- 

ΟΥΑΙ Ι5. ο.. ὁ. 

2) τυρομάντεις, γυρομάντεις, κοσκ.) ῬΥΟ τυρομάντεις “ΟΥΠ8- 

γἶτι5 νι Ποίαν [6 σ1886:; πυρομάντεις; ψοΥὶϊὶ ΘΗ: ἐστίν τΩ-- 

65, εἰς. ,8δοὰ ΑοἸἰίδμτιιθ ἀποαιθ Εἰ ϑίον. ἄπ. ἰ,. ΝΠ]. 

ο. 5. ᾿ποπχοταὶΐ τυρομάντεις, ἴπἴι5 γοῦρὰα πᾶθο βιηξΐξ: ᾿Ακούω 



ΑΥΤΆ. ΠΙΒ ΤΠ ΑΨ ἘΧΥΧ. 405 

{ἐέντοι τινῶν λαοντων, ὅτι καὶ ἀλφίτοις μαντευ" ταί τίνες, καὶ κῦ- 

σκίνοιςγ, καὶ τυρίσκοις. 'ΓΥΓΟΙΙΔΏΙΔ6. 1 ΘΏΛ] 1 εἰμ ΠΟΘ γα 

ΟἸἶτι5. πῃ ἢ. ν. Ῥγὸ γυῤομάντεις Π14}1}}} ἀλευρομάντεις, τι Θ΄ 61- 

αν 1Δ πὶ Του. Ἐπηθπαάαϊξ. τὲ διά. Μο]. Π. ρΡ. δά. 54. 

Νοπ ΠαρτΌθὸ ἰάπιοη ΒΟΠποιάουὶ (ἴῃ 1 οχίο. σΥΔ0Ο, 5. ΠΊ 

οομϊδοίαταια, (1 Ἰοσοπάπῃηι ρτΐαϊ: γυριμάντεις, ὉΥῸ γυρθ- 

μάντεις. 

4). μαντικῆς ---ὶ Ῥγοΐεγε ππιπὸ Ἰοοι ΥΥ οἰδίθη, δᾶ 

Ἐριϑι. Π. αα Τημποι. ΠΙ. χ5, δά νος. γόητες, 

5) “τὰ ὑπὸ ϑύτων λεγόμενα) ῬΥῸ ϑύτων νιΐσο Ἰοσερα- 

ἴαν: τούτων. Νοπίχδηι Ἰθοί]οποπ ἀοθθτ5 (οοΣ 8, αυλ 

ἰαμιαπ Ππαροὶ: ἀπὸ τῶν ϑύτων, ῬΥὸ ὑπὸ ϑύτων ---, 

6) --- μαϑθϑηματικῶν τῶν γενεσιολόγων ἐπισκ }ὺ ῬΥῸ γενεσιᾷ- 

λόγων οαπὶ ΒΟΙΒΚΙΟ ΒΟΥΙΡ5Ὶ "γενεσιολόγων, ΑἸΡΙΙΟΙ ΟΠΊΪΟΤΟ. 

πηι ποϑίσο ἰοοο οουΐ ΕΠ. Νίαϊοβ δά πηηιδη. Μίαν οο] τ, 

1. ΧΟΙ͂Χ. γ. 584. «4 νεῦρα: Ζοίἑοογιπ 7 αἰογτίν ρε7' 

Φοηεέιι) 8 ἐπέ 6} ΡΥ δἔϑγυ. 

7) Ἔτι τῶν ἀξιοπίστων εἰσὶ καὶ οἱὨ νεκροί) Οοηΐ, Ἐνάη656]. 

Τιιοδο ΧΥ. 50. 

8) --- τὰ παιδία ἀληϑη λ.) Οοηΐ. Τρι8:. 1. Ῥοίυ ΠῚ, 2. 

9) τῷ ἄλογα ζῶα ---Ἰ Ῥγο ἄλλα εχ Οὐ(. Β ἀοσάϊ ἄλογα. 

Ψια, Τμάϊο. ὶ 

10) τῶν ἐν τῷ ἀνὰ χεῖρα βίῳ πιστῶν) Ῥγο ἀναχειραβίῳ 

οὐ οΙβκιο ἀἴνιϑθ. ΒΟΓΙΡ51 ἀνὰ χεῖρα βίῳ, Ἐπ ναυϊσαίΐαῃλ 

πεστῶν γηϊαν! 1 πιστῶν, π| οἰ1απ (οάοχ ἃ Βαροὶ. 

11) πένητες, --“Ἱ Ῥ]Π]Θπιοι5 Εγαριποηί. (ἢ Ἐπιοπάα- 

ἐϊομίθτι5 ΒοπΠΊ]ΟΙ 1 Ρ. 122.): ; 

Τρόςεστιν αἰεὶ τῷ πένητ᾽ ἀπιστία, 

ἴοαπ. Ἐυΐρσονβ. αν. 1,θοἱΐ., ἴῃ σοχηραγαί. ΜοΠδμαΥῚ οἵ" 

ῬΜ δ. ομὶδ (ρτὸ ῬΒΙοΟ ἢ 18): 

Πέργης λέγων τ᾽ ἀληϑὲς οὐ πιστεύεται, 

Λα σνοῦρα, αἴιδ6 Ῥυοχ π16 βϑατιτπιίτιν,, νἰἄοσο Ποοὶ (. Βατίᾷ, 

«ὦ ΟἸαμάϊαηῃ, Ρ. 1278. οἵ Ἐλγηη0}. Μαρα. 1π νοο.. Γάλλος, 



άοδ ᾿ ἈΠΙΠΕΙΙ ΝΟΤᾺΑΞ 

(Ἃρ. Τ, ΧΧ. 

1) -- ἀνθρωπίνη γενεὰ) ΟΘμδου ητι5 46. Ὦ1ϊς ΝΙ ἕδ] ο. 17.: 

Τοο φιξώρην γενεῶς. ἐογηριιδ αἰϊὲ αἰϊζεν ἰογηπίότπί. ΠεΓο-- 

αἰϊοιι5 ἀπτι0 5. {ιγψτεθ οὐ τἰϑήπε δογετέ οἰὐοὶ γενεάν, Ζεποῖς 

ἐγίφπία. τιῦϊ νὰ, Ταηάοπθνοσ. Τά. ὐθηβοσι. (6 Π)}16 

ΝΑΙ ο. 17.: ἄὔρίροηθβ ἔπ οεπέμην εἰκοκροίην ἀπτιὲβ ἐοιι-- 

Θἰδοίσπατν ταν" σουδέϊέιι!; ΘΥΟϑτι8 

δοαφοίην; αἰὲ αὐ σογέμην τρί δ ἀπτιοδ ργοίίμοξ ρο586, 

φιεϊώαην οήΐαμι “ποτα γρεῥιογιπέ, τἰδὶ νὶά. Τιμάοηῦγορ. 

Οοηΐ. Μίομασ, «ἡ Ὅϊορ, Τιαοῦὶ. 1... ΨΣ, ὅόσπι. 4δ. δά 

σοῦρα: καὶ αὐτὸ τὸ σύστημα διέμεινε μέχϑι γενεῶν ἐινεκκαίδεκα, 

οἱ ἢ. Ῥ. Ῥοῦϊ Ταίππι Ο(Πτοποϊοσῖα ίονα Τιαἄοσχτμα 86- 

οὐϊανλτ, ὁ. ΧΊ. 

2) -.--ἠ τριτάτοισι" ἄναφδε.) ἸΠοιηον, Πιαᾷ, 1. ν. 250. --- 

ΟΥΟΡΙΣ 

5) δεκάκι δέκα) Ῥ͵Ίο δεκάκις), τιΆὟ ναΐσο, τ ροϑψὶ δεκάκι, 

δίῃ δι ϑῃναίο, 
΄ - Α ’ Ψ ’ὔ 

4) γενεῶν, οἷον, τὰ ὃνο γίνεται τετρακόσια ἑβδομήκοντα τέσ- 
“ , ᾿ » - 

σαρχ, ταῦτα δὲ οὔτε ἐνδέχεται, οὔτε λόγον ἔχει φῆσαι τοσαῦτα 
μὴ ΄ ΄ ΩᾺ - . 
ἔτη τινᾶ, Ὑούτους οὖν τ. ἀρ.) 810 ᾿πίεγριπσοηάμηι. Ὅαΐσο : 

γ.) οἷον, τὰ δύο γίνεται" τετρακόσια ἑβδομήκοντα τέσσαρα ταῦτα 

δὲ εἴς. ΒΟΙΒΚΙΙ ἀπο η] ΘΟΥΥΘΟΙΙΟ, 181] αὐάθη πὸπ νἱάς-- 

ἀπν ΠΟρΟββαυα; Ποάο δὰ ταῦτα βιιρρίοαϊι" κατὰ, γε] ταῦτα 

ΦΌΒΟΙ 6 δοοιριαίατ. 

δ. Ὃμοίως τὰ τέσσαρα --- δέκα.) ΟΥ̓ΤσοῊ 5. ῬΉΙΠ ΟΒΟΡἷσα, 
ὁ ω τὺ ς- ΄ 2 , 

6 ῬυγιΠάρσοχα: Τεγονωσιν οὖν οἱ πάντες ἀρ, ϑ,μαὶ ληφϑέντες ἄπο 

τῇ Ν μι τ 
γένους τέσσαξες. ᾿Ασιϑμὸς δ᾽ ἦν τὸ γένος ἀδριστον, ᾿ΑΦ᾽ ὧν ὃ 

Ζ ᾽ " ΄ » , Δ ,ὔ ΄ 
τέλειος αὐτοῖς συνέστηκεν ἀρσιϑμὸς ἣ δεκάς. Τὸ γὰρ ἕν δύο τρία 

΄, δ, “ » » 

πέσσαρᾳ γίνεται δέκα, ἐὰν ἑκάστῳ τῶν ἀριϑμῶν φυλάσσεται κατ' 
ν ;» Ν » -» " , ε , ᾿Ψ 

ουσίων τὸ οἰκεῖον ὄνομα, ταύτην ὃ Πυϑαγορᾶς ἔφη ἱεραν τετρακ- 
᾿ ᾿ , ΄ γην [2 « ω " ΕῚ ς » ἈΓΗ ΚΓ. 

τὺν πηγήν ἀεννάου Φυσεω:,) ὡς ῥιξζωματῷ ἐχουσαν ἐν ἑαυτῇ καὶ ἐκ 
, " " " ᾿ Ἃ ᾿ Ε Ινῇ 

τούτου τοῦ ἀριθμοῦ πάντας Ἐχειν τοὺς, ἀριϑμοὺς τὴν ἄρχην. οἷο, 

Οὐη!. 1. Μοιδιῖ 1λέμπαν. Ῥ γι Ππασουῖο, ο.. 1. Ῥδμοῖβ δηΐα 

ΨΟΥΡΙ5 ῬΓῸ ἀπὸ ροβὲ δείκνυται 501 1081 ὑπὸ, 

απ έν 110 Οοπέκτε:. 



ΑὮ ΑΒΥ. 1018. Π. ΟΡ ΕΣ: ἤο7 

6) Ἔτι τὰ ὀκτῶ) Ῥτὸ νιϊσαίΐα ἡ τη ἀοάμηιι8. Ἔτι 

7) )ὰν δὲ ἰῶτα ἴδῃ ποὺ γεγ6.) Ῥαγ(ιουΐαη δὲ οὶ Β οἷ58-- 

Κιὸ ᾿πϑεῦαΐ, οὐ Δοοο οἰτοα Ποχαλη διθ ον Ραγίιου]α 

σου ἀεῖίον!. Ν 

8) στ. ψήφου χωρὶς τῶν ἕξ.) Δ οΡα: χωρὶς τῶν ἕξ, ἃ 

γ10 6Χ Οὐάϊοο Ὦ «αἀϊοοίαᾳ βιιιῖ. 

9) Ποτέρως δὲ δέχεται -- τρία. Γένοιτ᾽ ἂν καὶ τὸ ξ' τεσ- 

σαρεςκαιδέκατον ἤτοι δέκα τέσσαρα, εἰσ.) πότε εἰ ἤ εἰϑκιο πλπ- 

ἔανι ἴῃ Ποτέρως, οἱ ΟἿ} εοάοια ΠοΙδκῖο ᾿πδουτ τεσσαρδς- 

καιδέκατον. 

10) -- ἑκατόν [) πεντάκις τῶν εἴκοσι γινομένων)].) Ἐΐδθο 

τοῦρα α τὸ 5ππΐ π|π0 18. 1πο]τι88; 4πῖα οἱεπὶ σ᾽ οβϑθ πᾶ. ΟοΥ- 

πᾶγΐ5 ἀπο εἃ ΠΟΙ͂ νονε. 

11) ὑποδείγματος χάριν) ἘΓαΘο ἀοϊοπάα νἱἀοαίτ. 

12) δηλονότι σὺν τοῖς παρεληλυϑόσιν ἕτεσι πάντα αὐτῷ οὕτω 

σημαίνεται) Ἠΐδ60 ψοῦρα εχ Οοάϊοο Β ΠΟΥ ΆΪν 

15) ξηήσεις) 81. βου! ρϑὶ ῬΤῸ Φήσειν, 

14) ὅτι τὸ π πεντήκοντα σημαῖνον στοιχεῖον τριςκαιδέκατον 

τέτακται.) 810 Βουρ81. Οὐ Ποῖα Β 5οααιίπβ, απ [8 1116} 

Ῥῖὸ τὸ ν Ππαροῖ; τὸν. ΨΜαΐδο Ἰεσεραίτιυ: ὅτ, τὰ πεντήκοντῶ 

σμμαίνοντα τριςκαιδέκ. τέτ. 
᾿ς 

15) τηφείσϑω) ΨαΪσο: πετηρείσϑω, Οοᾶοσ ἃ Πιαρεῖ: 

σετηρείσϑω, αὐτο οὐ Βοϊβκῖο υαπαπάαπια οβϑοῖ 1 τετηϑή- 

“3, Ἐ5ο ΒΟΥΊΡ5ι τηρείσϑω ἴῃ Ῥυδοβοϑίϊ, οἱ 5. «ποσῖιθ 

(ὐάοχ Β' αροῖ, 401 ἰαπίτηπη ἴα δὸ ἀιβοοάϊε, φαοά νοείσθω 

Ἰοσιὶ ῥτὸ τηρείσϑωο, (Οὐοτίο Ῥυδοιθε ἐπ] ἰδ 1} 118 Ὠμρογαἶτε 

Ὡϊο Ἰοοῖμα άθογ 6 πῸᾺ ροίοϑέ. 

16) πλεῖστον) Το πλεῖστην, αὐ ἢ νυϊραί5. δέ, βου ρϑὰ 

“λεῖστον. Ῥαιΐΐο ρΡοϑβί ἴον ΒΟΥ 081 ὑπὸ ῬΡῸ ἀπὸ (ἐτῶν), ἀπὸ 

(μην ὧν) οἱ ἀπὸ (ἡμερῶν). 

17) τὸ δὲ ἐνδεχόμενον ἢ μὴ ἐνδεχόμενον δείξει ἐπὶ μὲν τοῦ 

περὶ χρόνον ζωῆς λόγου καὶ ἡλικία ---) 510 Τοσοπάμ!. ψΈρο: 

τὸ δὲ ἐνδεχόμενον ἢ μη, ἐνδείζει ἐπὶ τὸν τοῦ περὶ ᾿χρύνου δωῆς 



ἀοδ ἘΕΙΒΕΤΙ ΝΟΊΤ ΑΝ 

λόγου, καὶ ἡλικία -τ Οοἄοχ Β ποὺ ποᾶο; τὸ ἐσόμενον καὶ μὴ " 
δείξει ἐπὶ μὲν τοῦ περὶ χρ. δ, λ, καὶ ἡλ. --ας ι 

18) δούλων.) Απίοα Ἰαροραΐαν: τοῖς δούλοις. Ἐσο σο- 

ἀϊοθα 5 βοφππίαβ. δα. ἣ 

19) ἀνελλιπῶς) 8516 δουιθοπάπτηῃ εγαΐ ῬΟΥ ἴοἷα βαρ ίοσ, 

Ῥίο ἀνελλειπῶς. ᾿Ανελλιπὲς διιΐοπι διιχάαθ εϑὲ ἀνενδεές. Οοπξ. 

Δεδὸ: Ο}5. 11. ἃ. 

20) -- ἀπο τῆς πείρας,) ῬτῸ ὑπὸ εχ Οοάϊοεο Β ἀοάὲ 

ἀπὸ, πὶ ἰδμλθη 1051: εἰλῆφθαι, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπὸ τῆς π.» Ῥγῖο τῶν 

ἄλλων εἰλι.,»γ, κι μι. ἃ, τ. π. 

21) Ἔτῶ Ψιυῦΐβο ἔτη. Εσο βουῦῖρϑὶ Ἔτε Δἰάπμιν βϑαπὰ-- 

ἴπβ. ἴὼ Οὐάϊος ΒΒ ρμανιϊοιῖα ἔτε ἀθοϑε, 

22) φΦαίνετῳι, ἢ ὡς ἐμοὶ δ.) ΠΙῸᾺ ἡ αηΐο ὡς σππὰ ἘΠ οἱδ-- 

Κιο τι ἰοχίθ Ῥοβϑαϊ. πη Οοάθχ ΒΒ. μΟΡ15. ἰβϑεπ ΠΥ: 

(ἸΆΠν 8. ἴῃ ο0 πῶς ἰοσαίῃς, Νά οχΣ Η [401]1π|6 ΒΟΙῚ Ρο-- 

τοϊῖ: π. ; ᾿ 

25) εὑρεσιλογεῖν μὲν χαὶ πιϑανεύεσϑαι κἀγὼ πάνυ ἱκανὲρ 

ἦν, --οῦ ΘΟ δου ρ81 Π οἰβκιτιι δοαιιαΐπβ. Απΐθα ΠΡΡῚ Πα- 

Ῥεβραηΐ:. εὑρήσει λέγειν μὲν καὶ πιϑανεύεσθαι, Κἀγὼ πάνυ. μὲν 

ἱκανὸς ἦν" ---- 

24). οὐ ϑεατροκοπίας καὶ τὸ τοῖς λογεμπόροις ἀρέσκειν ποτὲ 

μετῆλθον.) Τὰ οπ Ἐδίοκιο 16σο. ψιΐδσο: οὐ ϑεατροκοπίδίς.. 

καὶ τοῖς λογεμπόφοις ἀρέσκων π΄ μι ϑοξβποίδον, τὰ Τοχίο. Ου. 

8. νοῦ. ϑεατρομοπίᾳ ὙἼΠῚ ϑεατροκόποις ὕχγὸ ϑεατροκοπίαις, 1)6 9εά- 

σροκόποις οἱ λογεμπόροις σομΐ, τὺ. Βυίεησον. ἀ6 ᾿ΒΘασῸ 

Ι,. 1. ς. 45. Ψεύθαμ ϑεατροκοπεῖν Ἰῃν ο165. ἀρτια Πα ηπ μα 

ααν. Οτάροοβ ο. 22. 

25) προιϑεῖναι) 510. ὁπ Ἡ ΘΙ ΚΙ Ἰοσομάππι ῬΓῸ πρός- 

θῆναι, Νά προρϑεῖναι ῬΆΒΠῸ0 Ῥοϑί του τη. ΥΘΡΟΥΤΓ;. 

20) --- πατρίῳ ὄντε θεῷ) πατρίῳ, ΤΘοΟί6: ἀπ ΆΠαν 5 δρυᾷ 

1108. δου ρίογοβ ἱπνοηϊαίτ: ᾿Απόλλων πατρῷος, {Π| ΜδοΓΟΌ. 

ϑαΐανμπαὶ. Τ,. ἵ. ο. 17.: «42 ροϊζπιοην πατρᾷον Οοοτιοη πα :6-- 

γέ τὸν ΡῥΥΟΡΤΙΩ φϑηΐίβ τἰπέ5 αἰ οὐρίἑαξίδ τοί Ο716, 
2 

δοὦ πὲ αἰοίογοπν ρΡοΘ η ΟΥ αἸἰαγ εν ογγγεξεη, γΈΡΖώΤ, ; φινοεΐ 
ἰ 



ὟΝ, - ᾿ Διὶ 

ΔῸ ἌΞΤΥΟΙΤΤΒ. ΤΠ: ΟἈΈ,. ΤΧΧ, ἀρ 

δοὶ Πιιπιογίθτεβ Θυδιοοα 5 ααὐ ῥτοφοογατιαίιτι οπιτυζότι5. ῥΥαο-- 

νυ διεῖξέ οαμϑατ τι} ατί Ονράειι: 

Τιωτρὸς ἔχοντα νόον χαὶ ἐπίφρονα βουλήν. 

πιο. 105 φιοητθ ἤαηείτη ραίτοην τοοαηιίδ ϑοίοην δῦ ἤας 

αρροϊαξέοπιθ τοπογαχιέθβα. (ουΐ, ἴο. Μίουνδ. ἀθ ΑἰΠ6}18 

ΑἸοῖθ 1... ὄ 11. ο. 19. (ἰπ Οτόπονυ. ᾿Ἐμοβαθν. Απὲ Οἔδαρο, 

νοϊ. Κ΄. ν. 8γ8.). 8ε4 ἰαπιοη, “τι Ποπιδέουι8. αἃ 1,.-- 

οἶα. ϑοΐοεο. ἢ. ὁδ4ά, ογβουύναν, αἰ] σοη 1851}}1} απλατο 

Βουρίου 5 τ οπηπατιαπι ψοράθι]α πάτρια εἰ πατρῷᾳ Ὁχο- 

χη ΐϑοιιθ Ππδαγρανοσο. Οὐμπΐ, ἘΠΙΒΟΒΟΥΙ Ἀπ δάνου8. δὲ Οὐ 8Π}. 

Οτν. ΨΕΙ1ον. ΝΟ]. 1Π. Ῥ. 1. Ρ. 256. Ορφξεγιπι ἀο᾽ 4180γ1- 

Τὴ πΠ6 ἑπΐευ πατρῷος οἱ πάτριος νι. Οτδον. δὰ ἔμποῖίδη. 80- 

Ἰοθὸρ. γόθ. Τῆᾶαο ρονποΐ οἴϊδηλ 'ΓΠΟΠπιαΒ τὰ [λΟ]οσίδ: 

πατρῷα τὰ ἐκ πατέρων εἰς υἱοὺς χωροῦντα' καὶ πατρῷοι φίλοι" πᾶ- 

τρία δὲ τὰ τῆς πόλεως: ἔθη, 

27) -- ἐπιστῴντι ---Ὁ Ἰῦνδησ6}, Τπιοαθ ΤΠ. 9.: Καὶ ἐδοὺ, 

ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, οἷο., Ὁ01 νἱά, ὙΥ οἰβέειη. 

28) ϑιουμαστὸν τὸν Δαλδιαῖον ᾿λπόλλωνα, ὃν λιύστην) Ῥγο 

ἐν δαλὲδίᾳ, τιῦ ναΐσο Ἰοδοϊαΐι, οχ οάϊοο Β ἀοάϊ δαλδιαῖον, 

οἱ ἀν ἰοαΐτι τὸν οὐ Ἡ δἰ βίο, 4416 01. 6 ΔΡρο] πα ΜΥ- 

βία οομῇ, 1. Ὁ. Βυίοηρου. ἀθ Οὕδοι]8 εἰ ψαθυ8. ο. 19. 

20) "οἱ τὰ πάτρια ἡμῖν ἐξῳγούμενοι φ.} Ὑ ὁ: Ῥαίγι στιὰ 

ἐπιβεϊ τυ ουτπα τπὶου ΡΥ οΐοβ, ΠῸΠ Ἰποπϑίγδίονοβ Οοη , Π πΠπη-- 

Κοπ, ᾿αα Τ Ἰπησοτ, δα σουθα: ᾿Ἐξηγηταί. τρεῖς γίνονται Πυϑό- 

χρήστοι, οἷς μέλει καθαίρειν τοὺς ἄγει τινὶ ἐνισχηϑέντας, καὶ οἱ 
; 

, , 

ἐξηγούμενοι τὰ πάτρια 

ἈΠ ΠΝ Ῥχόδδνα 

᾿ 1) -- ΤΡΙΤΟΝ.) Ῥτο ᾿Ονεΐίρων κρίσεως Βιβλίον Τρίτον (οὔ, 

Β Παρεῖ: φιλάληϑε ἢ ἔνόδιον, 564 ναϊσαία Ῥδπα παροΐ. ὙΙ. 

Νοβίχσιιηι Ἰηΐγα ο. 28... ἸΡῚ ΑἸΟΙΣ; ταν τεύξεται, ἴῃ Γαΐπνο. 



ἅτο ἘΒΙΒΕΙΙ ΝΟΤ ΑΞ 

(οΐογτιπι απο ἤππιὸ ἐξα] πην Ἰοσορθαπίμν πᾶοο σευρα: ὙΤοῦτϑ 
, ΄ 3 ι π - ΄ » - 

σο βιβλίον ἐπισυναγωγή ἔστι τῶν παραλειπομένων ἐν᾽ τοῖς προτέροις 

δύο βιβλίοις. διὸ οὐδὲ κυρίως ἐπιγράφεται τρίτον, ἀλλὰ φιλάληϑες 
ΓΑ 

͵ 

Ψ ἐνοδιον. Ὁ 

5) καὶ εἰ εὔμορφον εἴη, τοῦ προτέρου παραφαιρήσειν κάλ- 

δου; :)ὺ ΠΙπὰ εἴν Οοάοχ Β ἀ6αϊδ, 411 ἴδμιοιι ροϑβὲ εἴη οἱ ἀπίσ 
- . Ν . - ᾿ 

σοῦ Ππαροὶ ἀγ!σα]ππι τὸ, [ἢ σοίουθ σι ἢ Οἰδκιπιπὰ 560- 

4απίπι5. Αμπίθα Ἰοροραίαγ: καὶ εἰς εὔμορφον εἶναι τοῦ προτέρου 

παρατήρησιν χάλλους, ---. 

2). καὶ εἰς οὐ 5.) Ῥγδεαροβιίομθπι εἰς σαὶ Π οΙσκῖο 

561}. 

4) -- ἐπιβάθραν τοῦ σι) 1. 6. οοοαδίοχιεπι, σοπησιθεϊέα-: 

ἔφην σοχιδογίροιεί, τττο, Οουΐ, Νορίν. 1πἴτὰ ο. 00. εἰ ΠΟ Σ- 

Ψ1}}. δὰ Ο)ιαυ τ. Ρ. 5097. 

Οάρ. 1. 

1) --- οἱ κύβοι ἀφιϑμ. ---) Οἴπη ποῦ Ἰοοο οοπί. 1. Ὁ. 

ῬΒΌΪοηρσευ. )6 1 πα 15, Νὶ οἰοσιμη. ὁ. 68.: 6 ΑἸθᾶ., (δ0]. 

Οαϊοασηίαθη. 6 ΤΆ], Τ᾽ ββοσάγιιη οἱ (ὐΔ] Ο]ΟΥΊΗΙ 

Τ,π4 15. ο..2., Πειηρβίου. δὰ Ἔοϑια. ἀπία. οι. ,.. Ψ', α. 

τ. Ρ. 308. εἰ Ὑγεϊδίθη. δα Ἐρι51ο]. δὰ 1ρ]168. 1. τά. δ 

σοῦ. κυβείαᾳ, 

2) καὶ ἄλλον παίδοντα ἴδῃ: κακόν; μάλιστα δὲ εἰ αὐτὸς λεί- 

ποιτο, ἐπειδὴ μείονας ἔχων ψήφους καταλ.) 510 Ἰεδὸ οπὶ 8.1- 

χῃδϑῖὶο δοὸ Βείβειο, αν ϊοπϊαμι ἡ νοῦ οομΐσα Β οἰ πὶ 

χτοῖϊϊπηϊ. ΕἸ ναη]ραίαμῃχ πλείονας οππὶ ϑαἸλη 810 ὨλαΐανῚ 1Π 

μείονας; νἱποοραῖαν δαΐπὶ ἴῃ ποὺ ᾿τιϑὰ 41 ΟΠ ῬΘΠΟΙΟΥῚ- 

Ῥιυι5. δ] 715 οὐαὶ το] Π]οῖμα5. πὰ ἰαθτ!α., Ἰπλ)0. 41 ΟΠ]68 δα 

ππῖπὰ διπἰοραί. Ψαΐσο Ἰοροθαίαν: ἥἡ ἄ, παίξοντα “ κακὸν, 

μάλιστα δὲ εἰ αὐτὸς λείποιτο" ἐπειδῃ πλείονας ἔχων ψ, κει ΟοέοΣ 

Β απΐοπι ἰἰα μαροῖ: κἧἡὶ ἀ, παίδοντα, ἢ ὃ ταῖς λευκαῖς παίζων 

αὐτὸς λείποιτο' ἐπ, πλ. ἔ, Ψ, κι 



ἈΠ ἈΠΠΉΙΝ ΥΓΡῚΤΙ ῬῚ τῶν 41} 

, " - 5 

5) ᾿Ατολλυμενοι) 51 ον. Π ΟΙΒΕ1Ὸ Ἰορεμάει ΡΙῸ ἀπο- 

λύμενοι. 

Οὰρ. 11. 

1) κλ. γ. κ' τὸ παραλογίξεσϑαι ἔλ, οἱ π.) Νοβῖον ἴηἶτγα 

ο. 56.: παραλογιφόμενον καὶ ψευδόμενον. Π͵ῈΟσγο]ι. : ̓ Ἐκλέψατο, 

παρελογίσατο, ἡπάτησεν. Οουΐ, ΥΥ̓ οἰβίοη. δὰ Τὰρ18101. δά Ὁο-- 

ἸΟΙΘ ΕἸ. ἅ. 

2) τηφούμενχ, ἃ «λὶ) δ σὰπὶ ἘΠ οἰδκίο 1πβουαῖ. ῬΑμ]10 

Ῥοβὲ βουΐρϑὶ ὑπομενεῖ ἴχ ζαΐασο, ὕο ὑπομένει. 

Οαρ. ΄ΠΙ.’ 

1) καὶ οὐ πάντα) Τίαοο Ἰοοίϊο, ἥπαπι Οοἄοχ Β. ὌΧ ϊ- 

Ῥοΐ, π]ΘΠΟΣ τ21}} σἱ Φοραΐαν απϑη ψπ]ραία: καὶ οὐ πάντες -ττ, 

Οάαρ. 1Ρ. 

1) ἀγυρτῶν, ---ὐ ᾿Αγύρτης, οὐ, 1. 6. Οἰἱγοιαίον. ΟἿο58. 

᾿ὀρέπια ν., ὅ06. εἰ «11 ΟἹοβδα οὐ, ομοί115. ἀρπᾶ Α1- 
ἄπ ΜΌΧΧΙΝ. νι. εὐ διά. τὰ ἢ. τ. 

σαρ. Υ. 

1) τοῖς μὴ Φιλοφτυγοτφοφοῦσ,) ΦΙσ οὐἰπὶ Ἡεἰσκιὸ 5011- 

Ρ5.. ΝΙΜΗ οογίλ8. Απὶοα ᾿οσοβαΐν: τοῖς μὲν φιλοτροφοῦ- 

διν ---ο, Οοα. Β' αἰΐομυ παροῖ: τὶ μ. τροφοῦσιν --Ξ-, 

2) --- αὐτοὶ μὲν διαπόντιοι εἰσίν, ἀλλὰ ἐγχώριοι παράγίνον- 

ται:ὺ 1ία οΧμῖθοῖ Οοάοχ ἢ. ἀπίοα Ἰοσοβαξιν: ἃ. μ, ἐγχώ- 

φιοι εἰσὶν, ἀλλὰ διχπόντιοι παραγ. -ττ, 

2) βιωτικοῖς ---Ὁ Οομῇ, ὙΥ οἰδίθη. δ ἴμπις. ΧΧΙ. 84, 

τα νου, βιωτικαῖς. 

4) ᾿Αλεκτρυόνες δὲ οἱ μάχιμοι) Αοἰππο5. Θ6ιυπὰ Οποῖτο- 

οὐ. ο. 20δ.: Ὅτι ἐμάχετο μετὰ ἀλεκτρυόνος. ΑΘ]1αη, ατ. 

ἨμΠ5ι. ἔ,. ΤΠ. ς. 28.: Μετὰ τὴν κατὰ τῶν Περσῶν νίκην ᾿Αϑηναῖθε 
᾿ψ᾿ , , -" “ 

νῦμον ἔϑεντο, ἄλεκτρυονας ἀγωνίζεσθαι δημοσίᾳ ἐν τῷ ϑεάτρῳ μιξς 



5: ἘΡΙΕΒΕῚΙΙ ΝΟΤᾺΞ 

ἡμέρας. ΤιτοΙαπ. 4 ΟΥμΠα81185. ο. 27.: πᾶν εἰ ϑεάσαιο. καὶ 
» Ἵ ΣΡ. γ ται ΓΑΒ ΤΩ ἥ ᾽ "» ᾿ ΟΡΕΤΦ τὰ Η 
ορτυγῶν καὶ ὥλεκτρυονων ἀγώνας παρ᾽ ἡμῖν, καὶ σπουδήν ἐπὶ τοῦ“ 

τοῖς οὐ μικράν; -το, καὶ δρᾷν τὰ ὕρνεα διαπυκτεύοντα μέχρι τῆς 

᾿ ἐσχάτης ἀπαγορεύσεως, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο γελοῖον., ὉΡῚ νὰ. (ομι-- 

τηοηίαί, Οὐμῇ οἰίαιη 1)οπηρδίοσ. δὰ Ἤοβιη. ἀπίαᾳ. Π οι, 

ΤΥ 16... 500: ᾿ 

Οαρ. ΥἹ. 

1) Μύρμηκας τ΄ μι πτερὰ ἔχοντας) ἘΙΔ6 Τογπιΐοδο ἃ αὐδο- 

Οἷ58 ποι παβραμίι νύμφαι. ϑιιπὶ δι 6}} ΠΊῚΔΥ 68. Πεϊασπδο 

ἐργάται ΔΡΡΟΙαραπΐαῦ. [906 τἱγὰ ΤΟΣ μοάγτπὶ 1πατιϑὶ 18 οἵ 

Ἰπσθηῖο νἱα, Βδ]οίποη. γον. ο. 6. ν: 8. οἱ Ῥ]τ: Ἡ. Ν. 

ἘΝ Το. ὅθι 

2) τοῦ ἰδόντος) Ἡαθο οχ (σά. Β δὐϊοοὶ, ἴῃ ητὸ ἴδ» 

ΤΕ ἀδαδὶ ΡΥ ΔΟρΡΟΒΙ[1Ὸ περὶ δηΐθ τὸ σῶμα. 

Οαρ. ΥΊΙ. 

1) πονηρὸν, καὶ σημαῖνον νόσον μ.) 510 5ΒΟΥΡΙΡΒΙ ΟΧ δποῖο- 

γἱίαΐο ΟὐαΙοΙ5 Β. αϊσο Ἰοροαϊθν: πονηρὸν ἔδοξε, σημαίνει 

δὲ καὶ νόσον μ. --ο Αἀ Βῖῖπὸ Ἰοσιπι ρογιϊποὶ Αὐιϑίοίοϊοβ 

ἘΠ. ΑΟ Υ. ὅ1.: ἐνίοις δὲ συμβαίνει τῶν ἀνθρώπων νόσημα, ὅταν 

ὑγοατίᾳ πολλὴ ἐν τῷ σώματι ἦ, καὶ διεφϑάρησάν τινες ἥδη τοῦτον 

τὸν τρόπον, ὥςπερ ᾿Αλχμᾶνα δὲ φασὶ τὸν ποιητήν; καὶ Φερεκύδην 

σὸν Σύριον. καὶ ἐν νόσοις δέ τισι γίνεται πλῆϑος φϑειρῶν. Οοηΐ, 

οἴϊανα ὙΥ οἰδίοη. δά Αοὶ. ἀροβί. ΧἼΠ. δ΄. δὰ σοὺ. σκώληκ ό- 

βρωτος. 

2) καὶ κατὰ ἄλλον τινὰ τρ.) ΠΙμὰ τινὰ ἃ ττ6 ἐσ Οὐάϊος 
Ἐ αὐϊοοίτ οϑί. 

σὰρ. ὙΠ. 

1) καὶ προξέτι) ΐαθο εχ Οοά, Β. 1πβουῦτ!. ΟΟΥΠαΥ ἷτι5 

φαοατιο 111 δβοητιίτιν. σΘΡΈΘΙΒ: 22)51 0 67, 7216 --ττ, 

2) λεγόμεναι ἐμπίδες) ῬΥῸ νιΐσ. ἐλπίδες 5ΟΥΙΡ51 ἐμπίδεν. 

ΝΊΠ1] σοῦῖαβ μᾶο οιμοηαίομο. ἘΣ ατιοά 5ἰαίλπι Βα τ {1} 



ΑΏ ΑἸ Τ. 1.18. Π1|. ΟΑΡ. ὙΠ]. --- ΧΙ. ἀγ 

καὶ εἴ τὶ ἄλλο [τοατιθη8. οδὲ ἰοάποηαϊ γαίΐο ἀρτα Οτάθοοϑ. 

Οουῖν Τοῦρ. Ἐπιεπαᾷ, πα δυϊα. Τ.1. Ῥ, 11. ρ».. 518... κώ- 

γωπτες οἱ ἐμτίδες οοπι ποίη. Ἰοσιιαίτν οἰϊα ἀρὰ ΠΠ οοίο- ́ 

τοὶ. ἀδ6 ῬγονΙάσηῖα ΟΥαΐ, Ν. Ρ. 652. Τ᾿ ΤΥ. Νο]. 1. οὐ: 

ΦΟΒΟΪΣΖΙΙ: δρῶν μὲν ἐκεῖνον ἐμπίδας καὶ κώνωπας ἀγφεύοντα, οἷο. 

1 πορίτο ἰοοο ἐμπίδες Ῥγὸ ἐλπίδες 184πὶ Ἰοσονδΐ 1,. 1500 581τ8 

ΟΡ δεγναί." ρ. 66. [2 

“) καταβοῶντας.) Ἐοο ἀοά! Οοά. Α, «ποπὶ βοαττιῖτϑ 

8:1π|. ὙἼ|σῸ: καταβοοῦντας. ΑἸάτ8 Παροΐ: καταβοῦντας. 

4) χαίρουσι γὰρ ὕξει.) Αὐϑιοίοὶ. Ἡ. Α. Ὗ' 19.:. οἱ δὲ 
7 2 , Ὁ ͵ » “ ΙΝ ὐν 

κώνωπες ἐκ σκωλήκων, οἱ γίγνονται ἐκ τῆς περὶ τὸ ὕξὸς ἰἴλυοξ, 

1άε Αὐβίοϊεὶ. Η. Δ. ΤΥ΄. 8.: ἡ μέλιττα πρὸς οὐδὲν προςτρές 

χει σαπρὸν, ἀλλὰ πρὸς γλυκέα" ὃ δὲ κώνωψ πρὸς οὐδὲν γλυκὺ, 
3 ᾿ Ὶ λ΄" 
ἀλλὰ πρὸς τὰ οξέα. 

αν. ΙΧ. 

1) συναίφονται.) 5165 οπππὶ Π Εἰβίοῖο βου ϊρϑδὶ ῬΓῸ συναιροῦν- 

ται. Ὁ ΟΥν!. αὦ Ομαγτῖ, γ.. 567. Ἰορὶ στ] συναροῦνται, 

Οοπῖ. Νορίττιπι βρτα ἔ,). 11. ο. δ6. ποί. 4. 

2) Πονηρὸν δὴ ἐτ.) Ῥγὸ δὲ σοΥτοχί δὴ. Ἔοἰβκ. νοϊαιὲ οὖν, 

Οαρ. “ΧΙ. 

1) ἀπονενοημένον ἄνϑφ.) 1. 6. λογιΐποτι ζαδέϊοϑιεπι. ᾿Απο- 

νοεῖσθαι οδὲ αγτοραηέεπι, ζιιδέμοδιην 6586, 1άδθπι αιοά ἄἀπο- 

σεμνυνεῖσϑαι, 51.116 7 ἀπόνοιαν Ργ0 αγ͵οφαηέδα διιηὶ ποία- 

νὰ (ὐαβαιῦόη. αα ΠΠΕορΡμγαβί. Ομαγδοῖ ΕἸΒ. Ρ. 5δά. 

; 2) ἐπεμνήσθην.) δῖ. ἀδαϊ Οὐάοχ Β, οἱ 5. «ποστδ 

Νοβίου. 11 παρεῖ. Απίοα οναΐ: ὑπεμνήσθην, Ἐαδρίοι! Ἀτ- 

τοι ἄογτιβ βαρυὰ 1,.ὄ 1. ὁ. 70. 

,ὉΡρ. ΧΗΠ. 

1) δυςτιϑάσσευτον.) 810 Ἰεσομάπηι ΡΓῸ δυςτίϑασον, Ὑι4, 

δυργὰ -Ἰ,. 11. ο, 40. 



ἀϊιά ἘΕΙΡΕῚΙ ΝΟΤΑΝ 

2) --- ἰχνεύμων ἄνδρας σ. ---Ὁ Οομπῇ, ν᾽ 4165. δὰ Αυηηῖδη. 

ἍΠΆγ 0611. 1... Χ ΧΙ. Ρ. 2521. αἱ νοος, ἠολιμθιμπομῖδ ϑεΙ8. 

σαρ. ΧΙ. 

Μ ᾿ν ᾿ Ἃἶ ν᾿ 
1) ἴδοι τὸν ὄνειν.) Ῥοϑὶ ἴδοι ἄοϊονὶ τ᾽ ἂν, ἀαοα οἰλδηι 

αϑοϑὶ ἃ (ὑάϊος ἢ. 

Οαρ. ΧΙν. ΄ 

1) ---- ὑποδέχονται αὐτούς.) τας Αὐποῦ. «ἄν. ΟΘεμΐ. Τὼ, 

ὙΙ1. Ρ. 228. εἄτι. Τμινμα. Β.: Οὐηδιηυίογ ογαρταξδ αοοῖ-- 

Ῥίοπαία 68 βογογῆδ. τι ντὰς (ὐομαμηθηῖδ. 

2) --α περικεῖσθαι!) Ομ, Νοβίν. ᾿πῇρὰ Τὰ ΤΥ, ο,. 86, 

οἱ 45. Αἀάο ὨὌσν}. δαὶ Οἰαυτς, Ρ. 08, δὰ νοο. ἐσθητα 

χερικειμένη. ᾿ 

5) --- φαντασίαν μὲν ἔχειν πλούτου, ὑπόστασιν δὲ μή.) Οομ, 

ΨΥ εἰϑίθι. δὰ Τρ ϑ10]. αα Ἠορναοοβ. 1. ὁ. δὰ νοο. ὑποστάσεως. 

σαρ. ΧνᾺὰ 

1) Κωλύβαϑραᾳ ὑποδέξασθαι) ϑιι.: Κωλοβάϑρου, τῆς λεγο- 

μένης κλάπας, παρὰ πολλοῖςγ οἷο. ΔΑ κωλόβαϑρον οδὶ κωλοβαϑρίξω 

οἱ κωλοβαϑριστής. Ῥγο ὑποδέξασθαι 50Υ 1} τὰροΐ ἩοΙδίς. ὑσο- 

δέσασϑαι. 8ε4ἃ νυ]ραΐα μλ1}| απο. Το οΥ νιάοὶπν. 

σαρ. ΧΥῚΙ. 

1) Ἐπὶ ϑαλάσσης δυκεῖν περιπατεῖν) Ἅ]}αι. ΧΙΨΝ. 25.: 

περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τι] νι. ΥΥ οἰβίοῃ. ΔΟΒπι65 198.: 

εἰ δὲ ἴδῃ τις, ὕτε περιπατεῖ ἐπάνω τῶν ὑδάτων τῆς ϑαλάσσης, 9.0. 
-“ , , -. κι - Ξ 

σος καὶ ἐξουσίαν καὶ οἰκειότητα ἔξει παρὰ τὸν βασιλέως. Οὐ, 

Νοβίν. ἱπίτα Τ, ΝΥ. ο. 55. οἱ Ἐϊοσιον. Πιαᾶ. ΧΧ. 958. 

2) -- τ᾿ ἐξ ὄχλου ποριξομένοις,) (Ομ, ΥὟ εἰσίοι, ὦ Ἀρο- 

εαἶγρ5. ΧΥ͂Π. 15. δά νοῦ. τὰ ὕδατα, 



Δ ΑΒ. 1.18. 5. ΟᾺΡ, ΧΥΠ..--ΧΙΧ. ἀιχδ 

Οαρ. ΧΥΙΙ. 

1) οἱ μὲν διὰ) Ῥοδὲ οἱ μὲν ἜΧρΡυμΧῚ Ῥαν οι] αι γὰρ, 

αἱ ᾿ἱπερίαιῃ. 

2) σωματεμπόροις) ι. 6, τοπαζἰῥοίαγίΐς. Μιὰ. Βιυοίοη. ἀδ 

ΟἸανῖα Ἡδοίον. ο. 1., ὉΌῚ ὕγύὸ 2) ὁπαίἑοϊέ οὐτὰ (ὐαϑαιθοπο 

Ἰεροπάϊιη τοραϊλοίανδ. ἘΠ ροογαῖῖο : ̓Ανδραποδοκάπηλος, ὃ νῦν 

λεγόμενος σωματέμπορος, παρὰ τὸ καπηλεύειν τὰ ἀνδράποδα, ὅ ἔστι 

πιπράσκειν, Ἰσαῖος ἐν τῷ πρὸς Ἕρμωνα. Οοηΐ, Μεμδᾶσ, αὐ Ἡῖορ,. 

1, δογῖ. 1,. 11. θορῃι. γ7γ8ὃ. δά νευρὰ: ὡς τῷ σκεύη μὲν ἐν ταῖς 

ἐγοφαςίαις σκοπούντων, τοὺς δὲ βίους εἰκὴ δοκιμαξόντων, ὙΨιάδ εἰ 

ῬΝυκίστι ΞΡ ΤΣ Τὶ οὐδὲ δὲ ἰπἴτα {0 ΤΥ δ ἢ δὲ ΠΘΕ 

95) Προμηϑέα λ. ἐπὶ τῷ αλάττειν τοὺ; ἀνθρ.) ΜοπεαηράτγΑ 
Ἐγδουθαί. ἢν Τ᾿ γοηἀαίϊομ. ΒΟΠΊ]ο11 Ρ. ὃδ.: 

Γυναῖκ᾽ ἔπλασσεν" .-τ ---ς 

Τιποῖαν. Ῥτοπιοίηῃ. άπ, Γι Ἡδιμβίεσ. Τ᾽. 1. Ὁ. 187.: ἐπὶ 

πᾶσι δὲ τὸ τιμιώτατον κτῆμα τῶν ϑεῶν τὸ πῦρ κλέψας, καὶ τοῦτο 

ἔδωκας τοῖς ἀνθρώποις, τοσαῦτα δεινὰ εἰργασμένος, Φῃῆς μηδὲν ἀδι- 

κήσας δεδέσϑαι. 

4) βασιλείαν ἢ ἀρχὴν τινὰ πρι μι) 51. Ποἰβκίτις. ομ6η- 

ἄανιῖ; «απ δηΐθα Ἰομογοίηυ; βασιλείαν ἄρχειν τινὰ πρ. μ. 

᾿Αρχήν Ρτὸ ἄρχειν οἰΐαυ Οοοχ Β. Παρθεί. 

αρ. ΧΥΤΠΙΙ. 

2) ἁβροδίαιτος) Τίοϑγοῖι. : ̓Αβροδίαιτος, τρυφερὸς βίον, περὶ 

τὴν δίαιταν δαψιλής.γ αὶ νά, ΑἸΡοΣῚ. Οοπί, ἘΖ. βράπμδμι. 

δὰ ΕἾ. Ἰοβερῆ! Οροσα, ἴκὰ ΠΡγοὸ8 ἁλώσεως --ττ ο, ὙΠ. «αᾷ 
νος, ἀβροδίαιτοι. 

Οαρ. ΧΙΧ. 

1) ἀνθρώπων ὑπεξζευγμένων,) Τία Ἔχ ΙΡοὶ σοᾶοχ Β. Ψψα]- 

8ο Ἰεσοβαίαγ: ἀνϑρ. ἐπιζευγνυμένων, ----, 

2) παῖδας ἀγαϑοὺς --“) Βοβριοι Ζοχΐαθθθ μῖὸ Νορίεσ 

Ἡεχοίοί. 1. ὅ1. 



Ὡν8 ἘΞΙΕΕΙ͂Ι ΝΟΤΛΕ 

ἀς ᾿ ΔΑΝ, ΟὰρΡ. ΧΑ, 

1) Εἰς μάντεων δὲ φοιτῶν ---Ὁ Ῥνο μάντει, οἷ ἴῃ να}- 

σα}15 δ᾽, οχ Οοάϊοο Ὦ ἀράϊ μάντεων, 501}. οἶκον, Ψ6] 5]-- 

ταλΐο αὐ. 

ἡμὴ οἷς δεῖ προςέχειν), Τἰϊπιὰ δὲῦ ἐσ Οοάϊοο Β Ῥοβαῖμπητιδ 

ῬΙῸ τὲ; πἰ απΐοα εγαί. 6. σψευρὸ αὐιίθη, προζέχειν νἱα. 

γγειδίοη. δὰ Αοἱ. Δροβίοὶ. Ψ1Π, το. δὰ νόρ. ᾧ προεῖχον. 

2) προφῆκεν) Ἄδοϊο. ἱπιρονίοοίτμν οὐἵπιη 5860 6. Ῥ}}1- 

ἴων Ῥῦο ῥῬσυϑοβοηί. Ὁομῇ, ΒΥ ΠΡΌΡΕ. δα Τυδίϊη. Μανίγν. Ἐχ-- 

Ῥοβίτίοη. ἘΔ εῚ ἀθ Β οοΐα Οὐμπΐβββϑιοηθ, βῖνο ἀθ βαποία οοῖ- 

δι ρϑίδμια!: Τυιηϊαίο. ρ. 579. δ νοῦνα: ἕνα τοίνυν Θεὸν 
» “9 ν Ν ς-»" ΝΞ ΄ ᾿ 

προφῆκεν ὁμολογεῖν ἐν πατρὶ, καὶ υἱῷ, καὶ ἁγίῳ πνεύματι γνωριξζος 

μενον" “οἷο. οἱ  Ὄνν!]. αὦ Ομανιί. Ρ. 669. οἱ 58εὲ4. απὸ 

ἘΟΙΘΚΙΙ ΘΟΥΥΘΟΠΌΠΟ: σπροφήκει, ΠΟ Ορτι8. 

4) τ. σοφισταῖς ἡ σιγὴ ---Ὁ Ἰθῖορ. ΤιδοΡῖ. 1). 1. Βόρτῃ. 

χ2.: οἱ δὲ Σοφοὶ καὶ Σοφισταὶ ἐκαλοῦντο., ἀὦ ἀπε Ἰοσππι Ὑἱᾶθ 

οπασ. Ηπο ἔδοϊ! οἴἴδμν Τιποῖαμ. ἴῃ ἴονο ᾿Γγτασοεάο; ἀφώ- 

νότεροι γεγένηνταί σοι τῶν Σοφιστῶν, γέπαφογιοία ἐαοδέμγηζο-- 

7:68 Ζιοίΐ διε7. 

σὺρ. ΧΧΙῚ.- 

Ω 
1) ἃ ἂν οἱ μᾶντ.) Ῥοβῖ δὲ οὐ Ποἰδκῖο ἀοϊονὶ κάκεῖ- 

να, «πο οἰΐαα ἃ Οοάϊοο 1 δροβί, Εὖ δμΐο Φέρουσι Θχραη- 

χὶ αὐτῷ. 
“ , -" ᾿ " Ψ' 

) τῶν μάντεων καὶ τῶν πλουσίων.) ῬΙο τοῦ μάντεως ΟΧ 

Οοάϊοο Β ἀεᾶὶ τῶν μάντεων ἴῃ Ρ]αχΑ]. 

σὰρ. ΧΧΙ͂. 

1) οὐδὲ γὰρ τὲς ὀρέξεις --Ὑ ῬΥΔΟΡΟΒΙΠΟΠΘΠΙ πρὸς Ῥοδὲ 

γὰρ οἱ αηΐο τὰς ἀεῖον! εχ διοίουϊαΐθ οάϊοῖβ Β οἱ αι} 

δΟΠ5118 Ῥοϑίμ]δι.- ῬΊῸ οὐδὲ ατιΐει ᾿ἄοπι Οὐἄοκχ Β Ἰορις καὶ, 

ΠῚ 2) Νοσοῦντα δὲ ἐπισκέψασϑαί τινα δ.) Οομξ, ΥΥ̓ εἰδίεπ. 84 

ἌΤΙ. ΧΧΥ. 56. δα νεγϑπιι ἐπεσκέψασϑε. 

5) ἈΡΉ, 



ΡΗ 
ι 

ἌΣ ΔΉ 0. τἰ ΦΑΡ. ἘΠ." κ χιν. ἀν 

τς 8). κακά, ταῦτα) πὶ ταῦτα σα Π οἰδκὶο ἀο]ονὶ ρᾶγΞ 

ἰοῦ] αι καὶ. 

{Ὁ ὅν σαρ. ΧΧΠΙΠΙ. ; 

1) τὰς σάρκας κατέδεται) Ῥοϑὲ τὰς σάρκας, Ῥγὸ «τὸ ο-- 

ἄοχκ Β Βαροῖ: τὰ σαρκία, εἰθοὶ νοραραίι: αὐτοῦ, Μτιῖτι5 

ΟοὐἼο15. διιοΐου Γαἴο πὶ δοσατιβ, ΤῸ κατέδεται ΞΟΡῚΡῚ 1δεξ 

Τλοισὶς, κατεδεῖται 1 Τα. (τι ἰδιποη τί [αἰ ΠΟῊ ὍΡιι8. 

ΝᾺ ΡΑΡ ἢ [θυ ρτι5. ΠΥΔΘΒΟΊΙ5 ΤΟΥΤῚ μοΐοδέ, ρασίϊη ἰδη- 

Ῥὰ5 ΤᾺ σα. οδὲ κατεδοῦμαιε οἱ κατέδομαι. 

2) ἔσονται ἱκανοὶ ---Ὁ ῬατΕϊοι τ καὶ μοϑέ ἔσονται οτπὰ 

Τλοιθκῖο ἀοῖον!. Ῥχοίονι 'ππο Ἰοσπιὰ ΥὟ οἰβίομ. δά Ἐριϑβέ. 

1. «ἃ “Γιιοίἢ. 11. 2. δὰ σγουρὰ: ἱκανοὶ --- διδάξαι. 

3) Εἰ -το τὴν ἑαυτοῦ γλῶσσαν") Οὐμῇ, ὙΥ̓ εἰδίεμ. δά 

ΑΡΌοδΙγ 5. ΧΎΣΪ. 10. δά νευρὰ: ἐμασσῶντο τὰς γλώσσας αὖ- 

τῶν ---ο- 

4) Γυνὴ δὲ τὰς ἑαυτῆς σάρκας ἐσϑίουσα πορν. --} Οοηῖ, 

Ἐρι5ίο]. 1. δὰ Οοτγίηίη. 1. 18. 1014ὰς ΥΥ εἰβέδῃ, 

σαν. Χ ΧΊΙΥ. 

1) ᾿Επαρίστεφα περιβεβλῆσθαι.)  αἶσο Ἰοσοθαίαν : Ἐπ’ ἀρι- 

στερῷ περιβ,, 501]. μερίδε, ΒΟΥΙΡῚ ατΐομι ἀοὐοὶ ΠΗ] Ἰοοαβ.. τιῦ 

1105 βου: ρϑί πα: οἱ ἐπαρίστερα περιβάλλεσθαι οϑὲ δέηϊβέγε οἔ 

ἐηποϊεοαιίε) απιυΐοῖγδ, βίοι! ἐπιδέξια περιβάλλεσθαι εἰεσίσε οἱ 

εἰεσαπέογ απιξοὼ δ (πὶ Ἰιθοντιμ πιομπιΐποιη ἀοόοῖ). {Π{|1, 

ῬΟ]χ Τ,..ὄ ΠΠ. ϑόριι. 1569.: τὸ δὲ ἐπιδέξιᾳ δηλοῖ παρα μὲν 

Πλάτωνι τὸ δεξιῶς" ἀναβάλλεσθαι δὲ οὐκ ἐπισταμένου. ἐπιδέξια,, τὐἰθὶ 

υἱὰ. Κύμη. 810. οἴϊαπι ἐπιδέξια οἰνοχοεῖν 65: δοίζθ, δοπειοκῖο, 

οἱ μέ ἠέῥογιεσν ἤοηνΐτποτιν εἰοοοί. Οὐ ποϑίστο Ῥυδοίογοα ἴοοο 

οοδ ΟΣ. ΒΡ οΥνατ, ἀκ. δὲ. ὙεδΙ γα. Τλτίνν τοιύ θεν ΠΡ ΟΣ 

Βυ θησον. ἐο ᾿ΓΠποαΐτο Τὶ. 1. ο. 42. οἱ ἐμῃά. Βυ]οησον. ἄο 

Οοηνίν}15. ο.. 10.: 46 Ῥυβοθιθοπάα. ᾿Ἑπαρίστεραᾳ ῬχῸ ἐπ᾽ ἀρι- 

στερῷᾷ ΒΟΥΪΌΒΙ Οἱ ᾿π]ἰἰ0ὺ ῬΤΟΧΙμΙ ΟΑΡ118. 98. 

ἢ ἃ 



᾿διὃ ΠΕΙΡΡΙΙ ΝΟΒΧῈ δι ι - 
Ρ 

- 2) -- διασυρμὸν --᾿} Πιομπρῖη. ἀς ΘΟΡΙ ον αἴο εἴα. δεεῖ: 

38. οσίσοι.: καὶ ψὰρ ὃ γέλως πάϑο: ἐν ἡδονῇ. Αἱ δ᾽ ὑπερβολαὶ 
σ΄ “" “ " 

κωϑαπερ ἐπὶ τὸ μεῖζον, οὕτω καὶ ἐπὶ τοὔλαττον" ἐπειδὴ κοινὸν ἄμε, 

ζοῖν ἡ ἐπίτασις, καί πῶς ὃ διασυρμὸς ταπεινότητος ἔστιν αὔξησις. 

Ἐρ1 νι. ΤοῦΡ. 

αν. ΧΚΧν. 

1) ἀπάτῃ καὶ μεθόδῳ -- ἘΡΙ15᾽οῖ, δ ἜΑΥΝ, Ιν. τὰ.: 

ω-- πρὸς τὴν μεϑοδείων τῆς πλάνης. Οὐομῖ, οἶα Ὠ’ ΟΥνη!, δᾶ 

Ομανῖ, ἢ . 0.4 

2) νόθους ΠΕ .--Ὃ νόθους ῬῈΣ ο Ῥαγνυχ 50 ΡΒ Πητι8 

ΡῬύο ψυῖρ. νωώϑους ΡῸΥ Ο πιᾶσηθαι. 

σαρ. Χ ΧΥΙ. ᾿ 

1} . ὠποϑανοῦσαν) 810. οὕπὶ Οὐάϊοα Β ἴεσο.. αἀπῖθας 

σεϑνεῶσαν. 5 

2) μητρυιὰ --οτὴ 510 Ἰοσοπάπηι, ποῦ, πὶ νη]δο, μητρυιαν.͵ 

ἴῃ εοοιδαίξνο. ἘΠῚ φιλῆσαε χατιϊανὶ ἴῃ φιλήσαι. 

5) ἥττον δὲ τῇ δυνάμει.) Ῥτο ἥττονας, τιξ δηΐεθα εὐδέ, 

οὐ ἰποἰϑκίο βου 51 ἥττονα, “ Οὐμῆνπιας Πᾶπὸ βου ρί ΠΥ ΠΣ 

οἰϊαμι Οὐάοχ Β,-ἄ απὸ ἐαμηολ ἀροβὲ, ραν ϊοι]α δὲ, 

ΑἹ) -- μήτηρ τῇ οἰκείᾳ, πατρῶος --ὶ ΑΥΠΟσ ττ τῇ, απὶ 

εἰλίθ᾽ οἰκείᾳ οὐἶδ81τ|5 εὐᾶξ, 1 Ἰοχίπται γουοοαν!, ΟΟΥ̓ΠΆΥΊΤΙΒ 

γπα]6 νουτιτ; εἰονεεῖ, ὨοΡαοχαξ: ραΐγίαο, 5ιοαὶ βοβίσας 

»εγοργέμαθ ἐξγγῶθ Ῥτὸ ϑιἑεγηαξέ, ΠΊτηπι αὐ ϊουΐππι τῇ 

εἴα, οὐκ ΒΒ 6κἢ, «(αἱ ἐδπιθη ἐοίπλ ἤπηο᾽ ἸοσπΙ 118 

Ἠαροῖ: φσοὶ γὰρ᾽ μήτηρ μὲν καὶ πατὴρ τῇ οἰκείᾳ ῬΥῸ σύμβολα; 
5» 
ἢ " ἐοίκωασε γ. π᾿. τ΄ Κ, 2, τ΄ οἰκείᾳ, --τ, 

σαρ. ΧΧΎΙ.: 

1) ᾿ἘΕξίγονοι δὲ οἱ μὲν ἔτι νήπισε καὶ βραχεῖς Φρ, ---}  Ὑτ- 

δῸ Ἰοροβραίπο: εἰ μὲν εἶν, γχοὸ πὸ οχ Οοάϊοθ Β. ἀεα!ϊ Ὁὲ 

μὲν; παᾶτὰ τοβροπάεϊς ῬᾷΠΠ]0 ροβὲ ψερρὶβ σὲ δὲ ---. Ομ τ᾿ 

ἢος ἴοοο σοχ, ὟΥ οἰδίθῃ, α Μία. Υ. ἀδ, «ὦ τος, τέλεισίς 

ες. ἐπε 



". 

ΑὉ ΔΑΤ Ὑ18. πη. ΘΑΡ, ΧΧΥΊΠ. ΧΧΊΧ, αὐ 

δι χνῦς : 
Ν δειλός.) Ῥγὸ νπῖσ. δῆλος οἴτηὶ Π ΟἸΒΚΙΟ βου) 5 δειλύς, 

ΝΙΝ σον τα. πὰο διηοπάαί θη. 

2) ᾿Αγαϑὸν οὖν καὶ π.} το νι|5. δὲ οχ Οοάϊοο Β"' 46- 

ἀϊχητι5. οὖν καὶ, 

“Πὅ) ---- σημείων, ἐν τῷ περὶ μυῶν γεγραμιένων,.) ΠΙΠα ἐν τῷ 

ἃμπΐθ περὶ μυῶν ὁχ Οὐἧϊοο Β ἀράϊ γγὸ καὶ; 1. απὸ ἐδηγο 

Ἰορὶζαν: ἐν τῷ “ (6) περὶ μ. --το Ῥῖὸ γεγραμμένων Ἢ οἱ 5]ς, 

ψΪ γεγραμμένῳ. 80 ποὸπ οριι58. Νά! γεγφαμμένων δρθοίαὶ 

Ποὺ πιοᾶδο: -α δημείων, καὶ ταῦτα ἐν τῷ περὶ μνῶν, νοὶ]: ἐν 

τῷ κεφαλαίω περὶ μυῶν γ. ---- 

4) φιλάληϑες ἥ ᾿Ενόδιον.) ΟΟμΪ, δαργταὰ Ῥτυόοομι. ποῖ, 1. 

5) --- ἰσόψηφος δίκη καὶ γαλῇ ---,}). Ἡιοοίο, πιαάτ. αἴραστιθ,, 

ΨῸΧ δίκη εἱ γαλῆ ῬΥΟΠ. ποι ΠηΡ1οὶ; 4. Ψολ}}., 

1886 ῬΤΟΧΙΠΊ6. 56] [1|}, ἃ 1Π6 ἸὩΠῸΪ}115. πο 88. διέ, πῇ 

δ᾽ οβδδιηα: (ΟἸ Ὠοβίχο ἰοοο δοπΐ, 1. . Βαϊοησον, 46 Ῥχο- 

ἀισὶια Τ,. ΤΥ. ς. ὅ8.: Μυβρίοϊα, Ἐδ115, (ὐὑαηΐ5. οἱ ἴ5. (ὐδϑανς- 

Ροι. εἀ ᾿ΠΟΟΡΒταϑί. ΟΠ γᾶς. ο. 16.: περὶ Δεισιδαφιμονίας. ἃ 

ΠΙᾺ νοῦρα: καὶ τὴν δὸἋοΟν ἐὰν περιδράμῃ γαλῆ, ---ο, δὶ ααὶ ἄδ 

Ὀμιδίοϊα οἰϊαπι ΡΙατα Ἰορογοὸ γοπι: νἱάθαι Δοῖταν, ἘΠ Ν. 

ἘΧ. 55. ἈΠ. 5. Χν. 11. οἕ δυιμᾶ, Ἀο]ΐαα. Κ΄. ΤΠ. ιν. 4,., 

Ῥιμ, ΧΧΙ͂ν, ἃ. ΧΧΙΧ, ἀ,ν.. Αὐιϑίορι αν  Ἐϊο6165. 0787.; 

Οὐδ ΝΟΐοβ. 8 1 μἰδίοινο ἄθ8. δϊμπατιχ α᾽ Αγϊδῖοῖ. ρ, 

120. οἵ Ψοδ58. 46 1Δο]οϊαῖν. 1171... 75. Ρ. 1190., πιὲ ᾿41108 

οἰ ἔα. 

Θ) ---- κερδω καὶ ἱλαρία.) (Θομ, ϑα1ἃ, ἴῃ σοῦ. γαλῆ, ὉΡὲ 

Ῥγὸ ἱλαρία Κιϊδίογ. ΘΟμΙΪΟΙ αἴλουρος, 

(ρ. ΧΧΙΧ. 

1) τ-- καθαρὸν εἶναι μήτε τὸ ὕδωρ, --οὴ ΠΙμπὰ μήτε απῖο τὸ 

ὕδωρ οὐ Π διδκῖο ᾿ημδοχι, ἢ 

18 ἘΡΟῚ 



20 ΟἸἈΕΙΕΕ ΙΗ ΝΌΤΑΞ ' 

ὕαρ. "ΧΧΚΧ. ἜΝ 

1) Δεκάνη οἰκέτιν σημ.) Ῥγοὸ οἰκέτην, πὶ δηΐδα ογαΐῖ, σαπὶς 

ἜΘ ΚΙ. ΒΟ. 081 οἰκέειν ἴῃ ἰοηλιῖπο, δ 510 αποαπδ, [πο 

Ῥγ85: ωιζαπι. Ἰδδοιὶ αα ἤππο ἰοοῦτα 1π|} ῬΟΙΠῸΣ Τὰς Χι 

ϑοσιῃ. σοι. τ᾿ Καὶ μὴν ὅτῳ φίλον ἀποβλύξειν πιόντε, καὶ ἀπεμεῖν, 

ὕπερ οἱ πολλοὶ ἀποκοτταβίξζειν καλοῦσιν, εὐτρεπιστέᾳ τούτῳ λεκάνη 

τις) ὑποδέξασθαι τὸ ἐπονωπλέον τοῦ ποτοῦ" καὶ γὰρ ἵνῳ ἐξεμοῦσι, 

καὶ τοῦτο λεκώνην ὠνόμαφον" ἘΞΕΕΣ ; ͵ 

2) ἀπηλευβϑερωμένῃ συνοικῆσαι.) 510. ΟἸΠῚ Ἐ οἰβκῖο εαϊα!-- 

1115. ὍΤΟ ἀπηλευϑερωμένην σ. --. ᾿ 

2) Λεκάνῃ᾽ ἐγκατοπτρίξεσθαι τεκν. --ἕὯ. Ὁοηξ ΝΙοβίσ. 58-: 

ῬΕΒῚ ἘΠ: ΠΟ γ. εἰ ϑὅραμπποι, ΟΡ ϑδουναΐϊ. 1π ΟΠ πο ΕΣ 

Τἰγμιη. 1ἢ ἰλοῖτμη, ᾿ 

ἢ 4) ὑπηρέτιν,) 515. εἄοπάπιηη σπᾶν ἴπ ἔθπηη!πο, Ἀπ- 
« ΄ 

ἐοα οταΐ : υπηρέτην, ---, 

1) --, δια τὸ ἐσωγγέλλεσϑαι πάντας ἡκόσι σιν.) ἘΤΟΗΣ. Ὗ αἰδῶ 

ἀπ. Ἑπποπάδίϊου. 1. 1. Ρ. 24: 2 Ζ,. 171. ο. ὅι. ὅδ᾽ διϊας δ: 

τάδιι5 αἱέ ““γιοηιδείζογιις. ΣΟ ΘΥ7165. 11}. ΒΟΠΊΣ 5 υξϑαδ, ἐδ ) 0 δ᾽ 

δι, οἹ γέ αΥ 6, Ζὲε ἐηυψεδ τοζιερίώξοιηυ, Ομ, τὶ τέο έ: ἐξῶθγο 8 

ἡιμϊείοηηυ,. ἐ0 φιιοΐώ δον ἐμπαφῸ διμ) ,ανεγοίζειτ: φοίπρεα-: 

ἕόπν. ΤΕ Ὸ ,, 60 ΩΝ Θηγ7ι6 5. ἐπνα οἸγεδιι5 ἰοἐοοξεγτέτιγ. ἔσγαδε 

δὰ οἷ μαρεῖς. διὰ τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πάντας εἰκασιν. ΘΌΡΙΘΕ 

οὐγηπιώο ἐπαγάλλεσϑαι, ". Αὰ ᾳ. 1. Βανγηδηπαθ: ἤα οἰζαηλι ἐπ’ 

λοο «4 εεοπιλείογδ ἴοοο, οονγάσεγιζιν τἰαξέ. ἐν ΟἹ, 1. «πειῦογξ. 

2ος ὧν Οὐεογναί. Οῖο. ὁ. ΧΧΤΙ͂, ». τοῦ. Μεθ ἀψάλιε 

λέσϑαι οατη Ῥτδοροβίϊπουο ἐπὶ “αὐεϊτπῦ ΔῪ ἱοματ οι ἜΝ ΘῈ ὰ 6; 

18. εἴ 1. Ν. ο. θ0. Οοάοχ Β ἱππ|πὸ  Ἰδοπα ἴα μαροῦς ---. γ. 

διὰ τὸ ἐπαγγέλλεσϑαι πάντας τὰς εἰκόνας εἶναι, 

σὰρΡ. ΧΆ ΧΙ. 

1) Μᾶϊα δρ. --- ποὺς δὲ βίᾳ ὕπό τινας κι ἀπαλλάσσει ") 

(ομΐ, Υ οἰδίομ. δ) Πρίϑι. δα Ποῦν. Π1|. 15. δᾶ ν. ἀπαλλάξῃ: 



Δ ἈΕΊ 18. 1Π. ΠΘΑΡ. ΧΑ ΧΤΠΟ Χ ΧΧΤΥ. ἀκι 

Ἷ σὰαρ. ΧΧΧΤΗΙ. 

1) "Άκανϑαι καὶ σκόλοπες ---ὐ (οὐ ὙΥ οἰϑίοη, δα ΓΔΕ, 

ΧΠΙ. 25. τα νου. τὸς ἀκάνϑας. οὐ αἱ τὐρ}5ι. 11. δὰ Οογιητ. 

ΧἼΠ. 7. δὰ νοο. σκόλοψ. ; 

ΟΡ. ὌΥοΙν" 

1) τὰ μὲν φωνήεντα καὶ φόβους καὶ ταραχὲς σημ.) ἴς ΤΑ 518 

(6. τϑοὶδ ῬΥΟμτιποϊ αἰϊοηθ Ἰαϊππσδ ἸἸησῖθθ ὁ: 6.: Ζ᾽οδαῖο5 
Ῥηγώποϑ. αὐ ϑοίμ. παΐηγαθ ἐλ γι 6 7: οἴ ρέμεεητετεη πᾶο6-- 

ξίοβ: "πα. Οομέγα, ο, δὲ οὗ πὸδ πιΐδοσοϑ εἰζαην ακεζεδ. ἐπ, ἷο- 

ζόγο. “Δ δ, ἐπ ααἰπυϊγαΐξίοηοηὰὶ ναΐοέ, δέος. ἴ7, πιοογονρ δ {σ7ι:)- 

μην ποία 6ϑὲ : αὖ εαφιθ ἤει, ζει, οὲ ζμιέαγο. (μη δα ΠΕ] ; 

αἰλοηαἶΐδ; τπεζσὲδ 656 τὲ πιοοδίζηοςδ ΟΠἼΏ65 δέτυξ,., δὲ αἰοζογ' “ξὶν 

2ὲ5 ργαδιαϊθαξ, 5ζο μι: ἐπ οἡπνὲ οἱέα. {άἄδο δδιοθ δὲ μεγέ8 οἷδ 

διε» γ οέαίζοτδ αν ειγν ,κ“γἐοηυξιζογιιδ : τῶν. γραμμάτων, τῷ μὲν" 

φωνήεντα καὶ Φ. κι. τι ση. : ς 

2) κρινέσϑω.) 810 ὃχ ἀποίοι!αΐο Οοαϊοῖα Ὁ βου ρ8ὶ ῬΥῸ 

κρίνεται, 

5) προρδοκῶσι») 8510 Ἰοσοπάππι, ποη, πὲ νυΐδο, προς- 

δοκοῦσιν -το, ; 

4) ἀνγελίᾳ τὰ ἑκατόν.) ΤΑΡΥΙ ομμπθ5. Παροπὲ:- ὠγγελία 

τ, ἕ. Ἐδο Β50Υ1Ρ51 ἀνγελία ΠΟΥ ν; ΄φιιοα ταῖϊο ροβίμ]!αι. Ἡπο, 

Οὐοἴαν!! ἘΔΙσΟΠΟΥ Νοί. δὰ Τηβουῖρις, ΑἸΠΊΙοΙΪο. -11.: - 

αγηπον ἔανποδίαμμην, πὐϊ: Καὶ Μετὰ το Παυσασϑαι Μετὰ 

Τιλείονα Χρόνον Ἀνανκάσϑεις Ἐν. ΤῊ Πατριδὶ Αλεξανδρεια Ιζχὲ Νικησαᾶς 

Ολυμπίᾳ Πανκρατιον Ολυμπιαδι Ἐκτή. οίε6 οὐϊέον τοίέπυ ἐν αἰἐ-- 

οἰοη δἰΐα ΑΝΑΝΚΑΌΟΘΕΙΟ,. ν ατσ αὶ ροδέζεγν, ΘΟ σιαην 

ἐγαϊιαογε: Οταμιηαέζοί, ν ατέθ γ.γὺ, κΚὶ Ὧγ  ἐίέογαξ, ἔπ 

γυογαγε, φιεοα ργαεοοῖριιο οὐδογναίτην νέάεο ἔπ Ῥοίιϑεῖ55 8 

γαν πιοτἐδι5 «Ἵγιεἰοίζαπεδ,, ἐμ φιζέξιι5 : τὸγ χρόνον, ἐχϑρὸγ 

καὶγ κατὰ πόλιγ καὶ τὴγ γραφὴν, πάντον ὧγ καὶ, ἀφ᾽ οὗ ὧγ χρό- 

νου, ἔγ Τρυνέω, ἐγ Κυβέλοις δογέρίμην ΤΡΟΥΟ ὈΡῸ τὸν χρόνον; 
᾿Ὶ Α , ᾿ Ν . . 

ἔχϑρον καὶ, κατ πολιν καὶ, τὴν γραφὴν, οἴο. ΟἸἔτι5. δαιτὶ 801 -- ἶ 
ν 



ΕῚ 

ΓΕ ΒΕΙΡΕΊΙ ΝΟ ΑΝ :.: , 

γένας γαζίοποην γοσαίογο πἰτιξ εἰ οϊζο δὲ (ςουι οι, 651): ν- . “77 

γυλεί ἰδ καὶ του οἐπυϊδέτιδ, αἰοὶ ρο856 ϑαιϑεΐπιο,. φιαπν χιοά 

δε εοαίδ εδὲ ““ἀοίράμς ἤἸοξονολιιδ, ν απίθ γ αἰχίεθ αἰΐαδ 

ζίέογαϑ, φπεειδ εἰδλ πηι :8, ταν ἔτη Ὑγ Τοτν 1{Ὲ ἐρϑζετη, Ὑ }τ1το- 

ὨΤΩ ΟΣ ΘΙ147), στεοοί ΤΟΥΣ πιοτὸ ροίεοί; δοα πὸ δἰση)οοίι ἐμι 

᾽ ῬεΡοΘΥἧο φιροείκη» πϑοαΐο Ρν οὔογεγιείχεγε,᾿ ̓ ψηοῦ πτεΐα. αἰΐϊα 

Ζἑέογα ργαδϑίαγίὶ ΡΟΣ γιΐρι5 ροίοδέ, σιέαπν δα πάη, Ἢ 

ψιοχειἑεῖ φομογῖβ, ργομιμμοία! 6 ἰευτξδηιο 5110 ϑόηο ΤΟΙ, 

. βοβδέ5, Οὐρέογτιιτν ρχ δίς ἐἰέδ {οι ρογεδις (ὐγώδοοβ ν 8οπι μ᾽ 

φιδαγο τα αέμηθ ψέίανο δοϊέίοσ, ἐμ νοῆ ἐπιθεὶ ἱπαβοῖο δεῖ, 

ῳιοα ν ἴπ μα θέξεησυ ἀπίο ἐρϑαμν μα γπμέατοιέ. - ὙΖζεζιοδ 5ο)1-- 

ῥίμγαθ ὀχοηιρίω ἔπεγη. {10 τ᾽ δέ μιδί ἐδδὲ)π18. Οοαώ. 27.6.5. γ6}»6-- “ 

γίαϑ, ἔπην ἐπ ἐ{5 ἐρδὲ5 γηαγηογέδιι5. “ρπεοία ἐς, ἴπ 

φιιίῥιϑ: ἐμ Μαγνησίᾳ, ἐξ Μαραθῶνι, τὴμ μὲν, τὴμ μητέρα 5ογἐ-- 

,έτεην γερογίο Ρ7Ὸ. ἐν Μαγνησίᾳ, ἔν Μαραπῶνι, οἶο. τὴμ μὲμ 

βουλήν, εἴ τῆν. ὁμολογίαν, φιοο οὐδορναΐις οἰζοηάμδ, οἵδην Ζεῖ 

7107} αἶΐω. Ἰραφῖθ οἷδ οαμμϑδα 7αρέην αρραγθαξ, φιραῖμ τοξ 

ἀέέογαθ εἰπε τον δ δογιὲ Οτε)ην αοἰδρέγαξζα σοι 5118. τἼδα7) 6717. 

θέζαην ρὴῦο « ραβδίηι διεῤδεξἑιμέεισιν τη. ἐξδείοιτε τι Δ ΟΥ ἐπε. 

οὗδορρο, ἔμ φιρίδιιδ: ἐγ Δυκωρείας, ἐγ μὲν, ἐγ δὲ, “οἐ αἰία 

 εεζεδητοςϊδ, μγὸ ἐκ Λυκωρείας, ἐκ μὲν, εἴο. 77ἀπὸ ΨεγῸ ραζοξ 

)αΐδο ογδοϊϊεξεοο Ε. διοραχειτυ ὧν αγαϊέρογιι.. ὥγαπι, ὥγασς. Ὁ 

ἐπι ἄγγελος, ὀὠγγεῖον οἱ οἐπιλίέιες εἰλοίϊοχυδτι5 ἐῥταγζογιιτι 

6} 7αίο ἐπα ίχεῖ556, τ γ᾽ ῥγονν αὐξε7ὶ Ὑ ῥ7ΩΘΡΟΘΥ ΘΕ17,, ΟἸρν 

οίϊωδ οοπήταγέϊπν δε ἑποαΐζε" δ φοέμδί δϑίπηῖδ τ α7 07. 1-- 

ὅτεδ., φιρογιεη; αἸροίον ἐδωξοιι ἐἐδεμιεζειδ δόμα, φανν 27.5.8. ᾿ 

Οοαώ., ἐπ φεῖΐδως ἐζ6. ἀνγέλος οἱ ἀνγεῖον δογήρέπεην ἐοδίαξαιτ', 

ἀιέριι5 δὲ αὐ αἰΐα μοδοῖπε 6 ἠωρεαίϊζῥμδ γϑοθηίογ δ αορξ, 

φιαο οχίασ ἐπ “ἐἰλεϑα 70 (ριον: ἐντυνχάνουσιν }7ο ἐντυγχά- 

νουσιν, δ “Ἴγεπεἰοεο Δ]. οἱ ἔνκτησιν ρΊο ἔγκτησιν, τοΐ 2 

ΧΡ. Ομοώ δὲ ἔαο αἶο γὸ δέωίμονθ ψιἐοψτέεην ἔπι ρΡἀθϑοη τα 

ἤοεαξ, οοηιμιοοίζοι5. αὐὖ φάη γελδιιξ ὐολ ροϑδο ρου γι, 

ιν ΘΟ ρίας, απ φεγίο ᾿υμέαξα ῥοοέογίογεὗτεδ ἐοηρο- 

γί τοίορὰ Ζἰα ν ἐϊογαμα ργοιτιοϊαπε γαέἑογιθ, 1“γία588 

᾿ 



ΑὮ ἈΝΤ. 118. 1Π. ΟΑΡ. ΧΧΧΙν.- ΧΧΧΥΙ. 425 

οἰΐαην δογίρίνασι ἐν 66 ζέον οἰμπὸ αἴὶὶα οοριίαπαα, φιιῖ-- 

δωσοην πιρέα εἐἰὲ απίοα οοπεηλο ἐγ αέ. 7 ογιειν δ ἐδ 

Παοίεπιὶϑ. 
ν τὰν 

5) κατὰ πλοῦν) Απίδ πλοῦν ΟἸἹΠῚ Βοϊδκίο ἀοϊονὰ ανὶϊ- 

οὐὔσπιη τὸν. Ξ ἐν, 

6) τοῖς δὲ περὶ τοῦ ἵλως εἰ ἑξιτέον Φ0.) Ῥτο νυ]δαία 

σοῦτο ΒΟΥΪΡ51 τοῦ ΟΧ ποίου αἴο Οοαϊοῖ5 Α οἱ ΑἸαΙ. Τ)εϊπάθ 

Ῥγο ἢ, αἰὰ βουρίαμι οὐαί, οὐ ἘοΙβκῖο βου ρ8ὶ εξ ἔξιτ, 

7} καὶ γὰρ: πέδαι, ἑκατόν.) Ψύ]5ο βεηπεραίαν ροβὶ γὰβ 

ραν του} καὶ, ἀαϑια ἐχραπχὶ Οοάϊοοιι Β. βοαιαῖαδ. 

8}. "δὴ Ὁ δ δὲ 
γ 

Ἵ ' 

ν 
Ν 

. 

α) Αλυσις γυναῖκα σ. δ. τ. ὅ. -τ ΟΙομι. ΑἸἹοχαπάνιπ, 

: ᾿ Ξ 

Ῥαδεάσσορ. ἴ.. ἢ. ο. 12. : τούτους ἐδωλωκέναι δοκοῦσί μοι αἱ γυ- 

" Ν λ ᾿ εἰ ᾿ ᾽ Ν ἃ 

ναῖκες τοὺς δεσμώτας τοὺς πλουσίους. ἡ. Ὑδξ οὐμὰὶ κλοιὸς τὸ χρυ“ 

σοῦν ἔστι περιδέῤῥεον, καὶ οἱ στρεπτοὶ, οἵ τε χαϑετῆρες καλούμενοι, 

΄ ΄, Ν » » »" 

ἑλύσεων ἐπέχοντες τρῦπον Ὁ Καὶ παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς αὐτῷ τούτῷ 

-" ,ὔ ’ 

τῷ ὀνόματι, ἁλύσεις, κέκληντῶι, 

ζ΄ 

σαΡ. ΧΧΧΥΙ. 

1) Ὡοτὸς ὄσϑιος κίνηδιυ --Ὁ ιτοάον. 5: ς]. Τ,. ΧΎΠ, 

ς. τὸ.: οἱ δ᾽ ἐπὶ τὴν τῶν σχ μείων διάκρισιν ἀσχολούμενοι σημαίνειν 

ἔφασαν τὸ μὲν ὕφασμα δεῶν ἀπὸ τῆς πόλεως χωρισίδδν". ----. ΑΔ 

ἀπο ἰοοῦιη νἰά. ὙΥ̓Θοβοπσ. Οπμι ῃοϑίσο Ῥγυδθίοσοα 1οοο 

ὁοηΐ, βδ]η85. δὲ Ὑ ΟΡΊβοΣ Ῥ- 401., Οομημοηίδξ. αὐ Ονιά. 

Ηετοϊᾶ. 1. το. εἱ 1. 6. ΟΒμοΙάον: πάτο. δά Βουιρίουοβ Ἀ. 

Ἐ. ἴῃ νόος: ἐοία ἐμϑαϊέδ. ' 

2} ἐπειδὴ καϑεφόμ.) Ῥοβὶ ἐπειδὴ οὐμ Βοἰδκίο ἄο]ονα 

Ῥαγ Ιου 8 γάρ. 

5) Ἔοικε ,γὰρ τῷ βίῳ: ὃ μὲν ἔρτι ἀρχόμενος) Ῥτὸ τιι]- 

δαῖα τῇ τοῦ βίου τελευτῇ Οὐἄοκχ Ἔχμιροῖ: τῷ βίᾳ) ααοτα 

βοα]παίι8. 81Π}}) ΠΟ οἶπο οαὐθθὰ ἰάοπαα, ;Ὁἱ πΟΉΪΗΙ ΠῸΙβ 



Λ)ά ΒΕΙΡΕΙΙ ΝΟΤᾺΕΞ Ὗ 

οἴατγτιη οὐ. Το Ῥοκβὶ μὲν εἰ δηΐο ἄρτε ἀθΙου: Ῥατίῖτ 

οὐΐδην οὖν, τιὶ παι ΠΘΟΟ5ΒΑΣ 11. Ἐπίαμ ἃ Οοάϊοο ΒΒ. θα 

Δροβί. 

4) ἐπὶ τοῦ λόγου ----Ἴ ἀπὸ, τιὶ Τὰ 110}15 ὁσταῖ, οτῖπι Ἡ οἵδ5-- 

Κὶο υἡπΐαν! ἴῃ ἐπὶ. ἘΠῚ το δὲ Ῥοβι ἔξεστι ΒΟΥΙΡΒὶ δή, Ργο- 

Ῥίον δι θη αη. ᾿ ἐῶ 

5) τὴν κατάρτιον δρᾷν.) ἌαΙτι5 ἀϊοιίατ' κατάφτιος, γϑοδη- 

ον Οὐδεοίαο νοσαρπῖίο, 14. Β0Π0]. γόνα τη Ἐϊοηῖδῦ.. 

Τιαᾶ. 1. 434. οἱ 48ο. Οομῖ; Ῥμανονῖπ. οἱ ἘΈγ πιο]. Μ. ἐπ 

νου, ἱστός, Λάᾶο Καλ. δά Ῥο]]πο. 1. 91. π. 94. 

σαρ. ΧΧΧΥΤΙΗ. ΡΘΕ, 

1) τελειότερα τὰ ἀγαϑὰ ποιεῖ :) Ὑ οΥθτ. σοιεῖ ὀχ" σο-. 

ἄἰοθ Β ἀοάιϊ. 

2) κάφπος δὲ καὶ Ελπιδιφόρος καὶ Εὔτυχος πορ. --) Ῥο- 

ἔγοηῖις ὅ6.: Ζ Ζείε5 τἰῤεην, ψιὶ οὐδογίέττε σαν Ρὴ 9 Θά .5 

νοοαζιγ. Πίαφψιθ φιιοίεβοιετνψιιθ εἰϊοῖέ, ΟἼΡΡΟ, δοδίεητν 1)67:-- 

δο οὐ τοοαὲ εἐ ὡπρεγαί. 1)6 κάρπῳ νι. οἴαα Πριδις Πε 

δἰ Τιποίμ. Υ. τ. οἵ ἀέ Εὐτύχῳ Αοί. ΑΡροβιοὶ]. ΧΧ, 9: 

εἰ δα Ποβ ἰοοοβ δῪ εἰδίθῃ. ᾿ 

λν. ΧΑ ΧΙΧ. 4 

1) ἫἪ δὲ παραμυθία ---ο ὠφελεῖ.) ΟομΓ, Ἐναησ6}. Ἰοᾶπῃ. 

ΧΙ. 19. 1θ1΄ᾷπο ΥΥ̓ εἰδίθῃ, 

2) ἄλλ᾽ εἰκὸς τῷ ὑποκεχυμένῳ εἰς εὐθυμίαν ἄγειν αὐτόν:). 

δι. παλιὸ Ἰοσα οχ' Οοάΐοο Β ἐπποηάανι.  Ὑ αἰδαῖά Ἰοῦπο : 
ν» 

᾽ ΝΎ Ζ 3 ΄ " , 
ἀλλ᾽ εἰκὸς τὸ υ ποκεχυμένον εἰς ἐπιθυμίαν ἄγειν αὐτὸν, ᾿τοπἀοϑᾶ οϑὲζ 

5) ἀναῤῥώσεις καὶ ὑγιανεῖς, ἀλλ᾽ ὡς ποτὸ δῖ Δάθιηῃ Οοάεχ: 
᾿ - η Ἐ « » 5 ς φ . 

Β ἄράτι. Απῖφα Ἰεσοθαίανσ : ἀνάῤῥωσον, ἀλλ᾽ ὡς --το,) τηΐπτιβ 
᾿ Ὁ 

Ῥβεμο. 
͵ Ἵ 

4) προζελϑοὶν λέγῃ τι:: πλ.λ ΡΥο νυ]δ. λέγης “σπτῃ Ἢ ο15-- 

ΚΙῸ ΘΟΥΡΟΣΧῚ λέγῃ τις, ; ἂν 
ν 



ΑΘ ΑΒδι τι δ. ΠΌΑ. ΧΑχΙχ -- χη; 445, 

5) εὐτυχήσεις, εὖ πρέξεις ὃ βούλει.) ΠΙμπὰ εὖ ἃ πὸ ὁχ 

Ὁδᾶϊοο Β αδὐϊοοΐπηι οϑὲ. ΠΝαΣ εὖ ποάττειν οἱ εὐτυχεῖν ἰΠ ΟΡ 

56. ἀιβογιι. Θομξ, ΚΟπορμομξ. Οομηηιοῖαν, 1... 1Π|. ς, 9. 

δι τά, ΡῬγδοίογθὰ ἰάθν Οοά. Ὦ.. δαροῖ: ᾧ τ᾿ (2) βούλῃ, 

ῬΥῸ ὃ βούλει. Οὐοά 5ειμεαν λέγει Ῥοβὲ γνώμην ΟΥ̓ ΠπαΥΐτι5 

οχῥνοδϑῖε: αἱοίδ, ἰἀπαταιη }6ρ ϑβοῖ: λέγεις. 

᾿ 
Οὰρ. ΧΙ. 

4 ’ Ἵ ΠΑ ὶ . " 

3) οἰκέτῃ δεσπότην σ.) ῬΤῸ νεϊΐδσ. οἰκέτης οὐ ΠΟΙ βκίο 

ΒΟΡΙΡΘῚ οἰκέτῃ; εἰ 810 φποῖίπα [που ρσοβ: Ογοο» “απο 

εἰσιγεΐηιτζν δἰ οπ οας ρον ϑέοιοπικχ,θα ροδέμἐαπζοηη. 
λ 

2) ἀποφορὰν) Οὐμ. Νοβίν. βῖιργα 1... 1. ο. .ὅ1. πῃ. 12. 

ἘΠτΟς κ)Ὸ: 

Οἀρ.- ΧΙ]. 

1) πλείονος γὰρ ἀποδοχῆς ἀξιωθ σονται.) Οοπ, ὙΥ εἰβίεη. 

84 ἘΠρ15101. 1. δά “ΕΙπιοτῃ. 1. 15. δα ν. ἀποδοχῆς ἄξιος. 
Ὶ ὔ “" Ὁ » 

2) ᾿Αγαθὸν ---- παιδεύειν βουλομένοις ἐπειδὴ ---,.} Ῥορϑὲ 

βουλομένοις ἀρ]ονὶ “γοοαθ ει]: καὶ μαινομένοις, απ οἵίαια ΟοΥ-- 

Πα 5 ψογίεμάο ποῖὶ χρυ ϑοῖί. ἘΠ ΟΙΒΚῚΤΙ αὐΐοιη οογγδοίλο- 

πΦ: καὶ πενομένοις, ΟῚ. ΟΡ118, τι βοαποηϊα αἰϊεπίο Ἰοσθὴ τ 
΄ ἐμ ὰν 

Ἰΐσο, οἰατ 8 ἀΡΡΥΟὉ. (Οὐἰοσαη. πιὸ Ρορ οὶ Ῥοίγοῃ. 

δεῖ. ο. 92.: δὲ πιὰ φψιξώδην ριέεγῖ, απχεαπν ἐπϑαγτ, 

ἐπυξέαέίοτ μεέτεξαγιἐ δοίη ζἰογίδογπί. ΑΔ «ἀθμι Ἰοσιμι 

νά, (Οομιμηοηΐαΐο  ε8. 

ΜΝ ς .} ἫΝ ᾿ ΄ . 2) ὑγίειαν) [τὰ 5ΟΥΊΡ51 ὕγὸ ὑγείαν, ἘΠῚ Ῥάν]0 Ῥοβὲ ἱπ- 

ψοηϊίαν ὑγιείας. 

ὦ Ἢ Φ . 

4) ἀνεπιστρεφοῦσι γὰρ καὶ --Ὁ δ΄. βου] Ραπᾶ τ Π] οὐμπῖι 

ἘοΙδκΙΟ, ἄπθηι νἱὰθν. ποῖ, πὶ σπΐσο, ἀνεπιστρέφουσι ----, 

ΝΟ ΒΝ τιμι Θαΐ πὶ ΨΥ τι οδῦ. 8} ἀνεπιστρεφέω, αι ποπετιῆ 

τ Τιεχῖοὰ γεϊαϊι πὶ οϑί. ϑομποι εχ. ἴῃ Σιοκῖο, Οὐδθο. τὰ 

γο0, ἀνεπιστρέφω ἰοσοπάπηι μαΐαὶ ἀνεπιστρεπτοῦσι. 



ἀπ ΒΕΙΡΕΙΙ ΝΟΤᾺΕΞ 

σαρ. ΧΙΠΙν. 

1) ἥδιον ψὰρ πάσης ἐπιστολῆς τὸ: χαῖρε! καὶ ἔῤῥωσοϊ λέ- 

ψειν.) ῬΥονουθΙον. Ἐ Ναίο. ἀρρομά. εμῖ. ΓΚ. Ῥχον. 44.: 

Χαίρειν ἐπιστολαῖς.) Ταῖς; ἐπιστολαῖς τὸ χαίρειν προςετίϑεσαν, ὡς καὶ 

᾿Αριστοφάνης καὶ Σοφοκλῆς. ΠΟ Τὰ ἀπαλλασσομένων προφςαγύ- 

ρευσις. Δᾷ «πιο Ἰοσμι νἱ. ϑομοιῖί. ἘΠῚ ἴθ ἧπο: ἔῤῥωσα! 

Οομῇ, Νορβίν. βιρτα ἴ,.ὄ 1..ο. 82. π. 1. .διάομίτθ 1... ἘΧ. 

δριβίοϊ. 9.: παρ “μὲ οὐὐῥέο, πιοχς 7 δ εἰϊοίγχιβ. ΑΑτιβοῃ. 

Θρ ϑὲ. τ], δα Ῥαμ]η.: Ομές ργολίοέ ϑαίρο αἶψ ἤαἴὰ 

ὀγορίίαίο ραναία δογίφονο 9 Αγτεὶ. Μοίδμι. 1,. 11. 9. 26.: 

ἰ δβέξηε5 ἰθηέψιεδ θὲ τΈσΟΥ 5 απῖπιδ, πιᾶχιῖς οὐδ τοῖμξ εα-- 

ἐθ φιαείαην πυδιδέ ὀχρεαΐο: οὐ, ϑαίρδ ρήῆόρεῦο αὐαϊῖίο, 

αὐὦὐ Πἤιίομες. ἀοσρέέἑιην μοι οίδον δροίο. (ὐδἴοθντιπι σομΐ. 

γγ οἰβίομ, δα Αοἵ. Δροβίο!. ΧΥΝ. “ὅ. δὰ νουρῦπι χαίφείν, 

οἱ Μοπῶρ. δᾶ Ῥ)ῖοσοη. Τιδουί, ΕΒ. ΠΙ. δθσια. 6ι. δα 114 

σοῦ α: Ἔν αἷς ἔγραφεν: εὖ πράττειν ( [Ἐπίκουρος δὲ: Εὖ διάγειν. 

“Κλέων : Χαίρειν) τος ῬΊῸ λέγειν Οοάοχ Β Πιαρεῖ: ἔχειν. 

΄σ 

ἜΓΓ ἀΠγν 
, ; 

1) Κήλη ζημίας ---ο διὰ τὸ ἰσόψηφον.) ἨοοῖΘ; Π8Π} κήλῃ 

οἱ ζημία οχρίεπὲ τον πηὶ θ0. ἷ 
ς - Α , 

2) πάϑος ἐστὶν ἡ κήλη, ---Ξ} Οαΐοθη. περὶ τῶν παρὰ Φύσιν 
ὃ ἘΠ ΚΤ 
ὄγκων. ὁ. 18.: ---. τῶν τῇδε σκιῤῥωθέντων, τὸ δὲ πάϑος ὀνομάς 

᾿ [2 ΄ - Π] ε ψ “Ὕ ἐδον 
ζεται χοιρώς, ὥρπέρ γε καὶ τῶν, ὕρχεων σκιῤῥωθέντων, ὄνομα. τῷ 

͵ ᾿ ν᾽ Ὁ Ὁ 
νοσήμωτε σαθκοκήλην ἔϑεντο, καθάπερ ὅταν ὑγφὸν ὑδατῶδες ἐν τοῖς 

ΧΥΕΣᾺ ᾿ ν᾽ τ ᾿ ἢ 
“ερὶ τὸν ὄρχιν ἀϑροίδηται χιτῶσιν, ὑδροκήλην καλοῦσιν, ᾿ἐπιπλοκή λήν 

τε καὶ ἐντεροκήλην, καὶ πρὸς τούτων ἔτι τὸ σύνϑετον ἐξ ἀμφοῖν, 
-“ “νῷ ᾿ Ῥ ᾿ ΠῚ - 

βκλλον τοῦ δέοντος πεπλεγμένον ἐντεροεπιπλοκήλην, νεωτέρων ἰατρῶν 
᾽ν, “ , Ἢ ᾿ ἘΝ " “ , ͵ 
νομᾶ, τῶν καὶ σύμπαντας τοὺς κατὰ τῶν ὕρχεων ὄγκους οὀνομαζον- 

,ὔ ““ ῳ ! »"» 

Τῶν κηήλᾷξ, διῶ τοῦ ή, στοιχείου τῆς πρώτης λεγομένης συλλαβῆς, 

εὖ διὰ τοῦ ὦ, καϑάπερ ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων. ὥςπερ δὲ τῶν εἰρημέ- 

νῶν ὀνομάτων ἕκαστον ἐνδείκνυται τοῦ μέρους τὸ νἄσημα καϑ᾽ οὖ λέ- 
σ ͵ -» ᾽ Φ ψεται, οὕτω καὶ ἣ κιρσοκήλη νεώτερον ὄνομα δηλοῖ τὸ πάϑος ἐφ᾽ οὗ 

λέλεκται. : 



ΑΕ. ἘΜ ΠῚ. {π.- ΟΑΡ. ΧΙΝ--- ΧΙ, ΊΠ. ἤ27 

5) σημαίνει, καὶ ἐτὶ τοῖς -- Ῥανιου]αηῚ αὶ οὶ Πειδκίο 
Α 

. 4141, αἰ τοβροπάοας γον 5 : οὐδὲν ἧττον, ἀπαο απίοοοαιμΐ, 

» 

΄ 

ἀρ. ΧΊΜΠ. 

1) ᾿Αεὶ δὲ ἀγαθὸν --- ψώραν ----, οἷον ἀλφοὺς ἃ λειχῆνας.δ᾽ 

σοι, ϑῥαπβθην, οἱ Εϊοιιδιιροι, ααὦ Τυ] απ! (ὐάθβαγν. Ρ. 4. 

εὐτι. Ἐοιιϑίη σου. ἃ. 1790. δὰ 114 νορθα: -- ψῶραί͵ τινες, 
ων ὴ 

καὶ λειχῆνες, οἷον ἐκκεκαυμέναι, εἴ 1)... δηρσ. ΟἸ]οββαν. Ον. ᾽ν. 

ΤΠ. ἴῃ. Αρρομάϊοε ρ». 66. 1 νοῦ. ᾿Ἑλέφας, οἵ »». 98. ἴῃ. νοῦ. 

Ἱκελεφός, 
" Ἁ » ᾿ , ῃ ΄, 3. 

2) πᾶν γὰρ εἰδεχϑὲες καὶ δυςπρόςωπον. δραϑὲν συνάγει τὰς 

ψυχᾶς τ. ὁρώντων καὶ συστέλλει.) ΤιΟΠ σα. ἀο ΘΕ] 116. οἷο. 

Βεοι ΣΤ Γν:: 
- , Ἀ , . “ Ὰ τι ᾿ : 

ἐστι) ἀκουῶ τὰ γλωττοχοιῶ, ἔν οἷς οἱ Πυγμαῖοςι καλούμενοι τρέφον- 

κε " . »" Ἶι 
φπερ οὖν (εἴ γε, Φησὶ (ΠΟμ1οΥ.), τοῦτο πιστόν 

Ἄν" . 
αὐξήσεις, ἀλλὰ καὶ ἷ σαι, οὐ μόνον κωλύειν, τῶν ἐγκεκλεισμένων τὰς 

ΞΥΝΑΤΓΕΙΝ διὰ τὸν περικείμενον τοῖς σώμασι δεσμον" οὕτως ἅπασαν 

δουλείαν, κἀν 2 δικαιοτάτῃ, ψυχῆς γλωττοόκομον καὶ κοινὸν δή τις 

ἀποφήναιτο δεσμωτήριον. ῬγΟΐΟΤΕ ποβίστιαι Ἰοσπ πὶ οἱ [δο. ΓοΙ- 

11π8 1. ἘοΥίπη: ο. ΝἼΠ., σπππι5 νοῦ δαάϑουθαπι: ΟὈπέγα 

αοέας ἐρδώ ἐπ τ'εἰτεζ5, φιιαἰετηοιηψο οἰΐαῆν ζογήμαπν εἰοέθ-- 

γέ, οτατᾳι ἀναφούδιτοι }67 86 δἰπιὲ αἱ δυφειδεῖς ψυναῖκες, (πᾶν 

γὰρ εἰδε θὲς Ἰοὺ δυςπρόςωπον δραϑὲν συνάγει τὰς ψυχὰς τῶν δρών- 

τῶν) οοίεγα εἰΐαπι ἐζα παίμγαθ οπα «ἰοιναψιιδ ΘΟ μρ. 

9) ἴδοι τοιούτῳ συνεχόμενον πάϑει.) Ἐσγᾶησοὶ. Μαίι. ΤΥ΄Κ 

“ἡ.: ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, ----. τὶ νἸἀοηάτ5 

ὙΥ εἰβίομ. 

4) πάντως ἐπὶ τοῖς πραττομένοις ὑπ᾽ αὐτῆς αἰσχυνεῖται.) ῬΥΊΟ 

ὑπὸ ἀηΐο τοῖς 5οΥ]ρδὶ ἐπὶ οχ δποίουιἰαῖο Οοὐϊοὶ Β. ἘΠῚ 

συ]σαίαι αὐτοῖς αἰσχύνεται οὐχ [ ΟΙ5 ΚΟ χηπίαν 1 αὐτῆς 

αἰσχυνεῖται. ἰὐἰχαπιήτο νοσο Ἰδοίϊοποιη βοηΐομίϊα ΡΟδο 1." 

αν. ΧΊΎ,ΥΨΠ,Ι. 

1) ἀκούσεσθαι ---α ) 810 οὐ ΒοΙβκίο Ἰθροπάτιπι ῬγῸ 
ἀκούεσϑαι. 



Δοὃ ' ἘΠΤΕΕΙΙ ΝΌΤΑΙ ἡ 

τ αρ. ἸΧΤΙΕΧ. 

1) τέττιγες ἄνδρας δηλοῦσι μουσικοὺς - ΞΟΠ] Ια5. Δυὶ- 

δίορδη. δὰ Ναρ, ν. 80.: Οὗ ἀρχαιότατοι τῶν ᾿Αϑηναίων τέτ- 

σιγας χρυσοῦς ἔν τοῖς τῶν τριχῶν πλέγμασιν εἶχον, διότι οἱ τέττι- 
γῶν “ὁ τ - - 

Ατπολλῶνι, ος ἡν πάτρῳος Τῇ πόλει, 
. γε; μουδικοὶ ὄντες ἀνάκεινται τῷ 

00}. δα ἜΠαπον αἰ. 1. 6.: --ις ἐφόρουν δὲ τέττιγας δι τὸ 

μουσικὸν, --. Οὐμῇ, Αὐγϊδίοϊζοϊ. ἘΠ5ξ., ἀ6 Απτμ1α]. Γ,.. Ὗι ο. 55. 

2) οὐδὲν γάρ εἶσι τέττιγες, πλὴν φωνὴν ἔχουσι.) Ἡλμο 16- 

οἰϊοποι ἀφ ὁχ Οοάϊοο ΒΕ; πη ἴπ ΠΡΥῚῚ5. ἃπίδα ογαΐ: τ, 

“λὴν ζωνῆς ἐσιχυοῦσι, [ 

δ᾽ οὐ μέτεστιν αὐτοῖς.) Αὐἰδίοίε!. ἘΠ5ι. 46 

Αὐπη8}. Ὧν ἔν. 6..7.:. Ὃ “δὲ τέττιξ, μόνον τῶν πσοιούτων 
, , “ δ, ᾿ 7ὔ 7 ; » - ΠΡ 

(ἐντοιων καὶ τῶν ὥλλων δε ζώων. στομᾶ οὐκ ἔχει, ἄλλ᾽ οἷον τοῖς 

διγ Σου ΣΟΙ δ ΛΩΤΤ ΕἸΣ ΕΣ ῦ " ᾿ Ὶ σ Ξ ) ἐμπροσοκέντδοις τὸ γλωττοειδες, τοῦτο μάκρον, καὶ συμῷυες, κα 

ἀδιάσηιστον,, δὲ οὐ τῇ δρόσῳ τρέφεται μόνον" ἐν δὲ τῇ κοιλία οὐκ 

ἔγχει περίττωμα, ϑαποῖ. ΑΔρτοβ. Β Ριδῖο]. ΟἹ ἀ55. 1. «ορι5- 

48. ᾧ. δ.: τον αὐο8 δὲ ποοίες Ζ1} ἔμεογὴδ βογιθῦ8., “δὲ "αἷδ {ιέ-- 

ογὶς ϑοΠρο" σορέίαθ, δὲ δοιιξ το οοηαγἦο5. Οἰζε γι γν 11 67-- 

ἐοίζεποη {τ 67.67.6, αἰηίθ, μέ οἱοαιαξ αξιενέ, μα φιαάασην 

Ῥαϑοὶ ομρὲαϊέαίμπι3 ἤ ε76 δέοι οἱοααξ, φιιξα: (6 αἴθ {7 

ὥζοην τύντπέ, σιοδέιν γαρηιριηἔιι" 540. ῬΊΙ]ο }84,, περὶ βίοῦ 

ϑεωρητ. Ρ. Θιζ. οὐτι. Λάγίαπ. Τπσ περ. ῬΑΣ18. 1552.: τινὲς. 
- “ ῃ 

ἐ οὕτως ἀνευφραίνονται καὶ τρυφῶσιν. ὑπὸ σοφίας (Θεραπευταὶ) ὃ 
ε ( ᾿ δι ἾΣ δέκ : ΧΖολ ς- } 
ἑστιώμενοι, πλουσίως αὶ ἀφθόνως τὰ ἐξ ίῤεις χορηγούσης) ὡς καὶ 

5 - ͵ ’ : : ᾿ ἁ ς ὅϑτ.. 5 Ψ' 
σρὸς διπλασίονα χρόνον ἄντέχεινγ) καὶ -ς δέ ἕξ ἡμερῶν ἀπογεύ- 

" ,, 2 λ “ 
εὐῶαι τροφῆς ἀναγκαίας, ἐϑισθέντες ὥςπερ Φασὶ τὸ τῶν τεττίγων 

᾽ ν; κω ῦν τὰν ὡς ἀξ Ἐν δα Ξ νν ἔνὸ ᾿ ' 
'γένος ἀέρι τρέφεσθαι!, τῆς δῆς ὥξφγε οἶμαι τὴν ἐνδειαν ἐξευμαᾶρι-. 

δυύφης" οἷο. Οουξ, ῬΠη. Η. Ν. Π. 20., ΜΈΡΗ. ΤΌΝ Υ͂. 

77. οἱ Θεόγρις. 11... 628. 

Οαρ. 1,. 

1) Σκίλλα --- λύκων φϑαρτικήν.) Οφοροπίο. Τ,. ΧΎΙΠ. 
΄ ΕἸ ͵ - “ 

ΘΟ, ΤῈΣ: Δύκαι δὲ θρέμμασιν οὐκ ἐπελεύσονται, εἰ σκίλλαν τῷ δδηγῷ 

᾿ 



ἰόν». - " τ ΓΡ ὄν Ὁ ᾿ 

Δ ἈΆΤ. Τ18. Ππ| ΘΑΡΟΤ, 1. 9 

καλουμένῳ ᾿ΕΥΛΑΝ ΑἸΡτοβ. ἸΤοχαδιηηου. Τὶ, γΊ. ο. 4, ζ;.29.: 

᾿Οεμαηίαηνν 1)ονεΐητεδ. οἔδεεην πυξρτεδοι δα ἐη)εαϊέ ρνιφαίρηέίαη! 

Ζερίμν. πϊεῖο 85:0, 16 μυιέίοϑ δἴέοδ ἐπι ιν) 56 ὲ ἔπρτεδ, δηιεαδ 

7οέια διερογίαοὶέ. ΙΝορὲΣ ϑυΐην χιοοῖ ἀμεξειαπεοαϊ ζϑέδα ἐμρὲ 

Ἄϑεγο ονιϑιεογεί. τ. 

2) -- ἐν φροντίδι καὶ λύπῃ ----ὼ ΨΌΪσο Ἰοσοραΐαν.: Φρον- 

τίσι, ἨΤ11. Ῥαν. Ἐρο ἐκ Οοάϊοο Β ἀράϊ" φροντίδι, ὨΌΠ. 

βἰησαῖ. (οἰοντπι ἀα ποξίνσαην Ἰοοστ ρον ποῖ ΓΗ Ορ ἢν ο5,: 

ΟἸαγαοῖ. ο. 16.: σκίλλῃ 3 σκύλακι κελεῦσαι αὑτὸν περικαϑᾶραι -ττ, 

ἘΡῚ νἱά, (αβαῦροι. Ρ. 178. οὐ. ΕἼΒΟΠΟΓ. 

5) ὅτι νενόμισται τὸ ἐν τῷ Αϑῃ πεδίον ἀσφοδελῶν εἶναι 

πλῆρες.) ἘΤΟΠιον. Ογ 55. Χ ΧΤΥ.. αὖ. 54.: 

--τὸ αἴψα δ᾽ ἵκοντο κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα, 

ἼἜἜΕνϑα τε ναίουσι ψυχαὶ, εἴδωλα καμοντων. 

Τμποῖαπ. Νδογοιηδηΐ. Ρ. 470. 56. :- -ττ, ἕως -πρὸς λειμῶνα μέ- 

γίστον ἀφικνούμεϑα τῷ ἀσφοβδέλῳ κατάφυτον. ἘΠῚ νι. Ἐπ ϑίον-- 

1π|5.. Ἰάοια Τιποῖδῃ. ἄς Ἱμιοίῃ ὅ. δ.: πΠερφιωθέντας δὲ τὴν 

λίμνην ἐς τὸ εἴσω λειμὼν ὑποδέχεται μέγας τῷ ἐσφοδέλῳ κατάφυ- 

τος, οἷς. Οοηΐ. Ἠοιπον. Οάγ85. ΧΙ]. δὅ8. οἵ 57γ2., Ἠεβιοῦ. 

ἔργ. καὶ Ἣμ. ν. 4ι. οἱ ΠΟΘ ΟΝ. ἴῃ νος. ᾿Αεφόδελος. ΤδΊαη6 

ΑἸΡον. Ἐπαμι Δαβουίθοῦο Πἴσσαὶ ΓΙΠΕῚ νευβα, αὐδο- αὐ 

Αὐτοιηίουὶ ἔπος ἸΟοτ ἢ Ῥορποηΐ. ὭΙοΙΣ Θαλη 1116 πὴ 

ἬΡΥΟ ΘΘΡΠΙΘ106 δουρίο: ἤοῖδο εἰμγοῖ ἔγαμῤνοέολ, ϑ'ρα- 

πέεν πεπαί Ῥογίμραξ, 'Γονα. Ἰ. Ρ. ΄ττό.: ζν ἽΝ δ - ( αϑί ἔζοι, 

εεγυτέ 7 5 ἐγ οπεαείμγε δέσιεῖ ἐροὶέ αὐεϑοθοϊθἠγεεθ “41.967. πλδέ. πνατὺτ- 

ολερέεγ Ζερτεῤοίοοιρ ἀολδει, ὀεοώφοζε (Ξ. 5 “Ἰερλοιίμο, γΩ-- 

Μηοδεδ τρια εἶεγ,σ.)}; το εἰδε55 ἐδέ ΥΕΡΕ: απ αἰζοῖην 

Θήρειν τιτια 56 Λ7 οἠαγακέεγδέϊδολ. 

ΟδρΡ. 1,1. , 

1) πάσχειν ----, κοινωνῆσαι σημ. τ. ἁμαρτημάτων ἐκείνῳ.) 

Οοηΐ, ὙΥν οἰϑίθη. δα Ἐξιβίο]. 1. δὰ "πιο. Ν. 59. δἱ 1114 

ψΟΡΡα: μηδὲ κοινώνει, ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις -το.. οἱ αα Τυριοὶ, 1. 

αὦ ὙΠποββαάϊομ. 11. 14. «4 1ἃ νεῦρα: ταὐτὰ ἐπάϑετε ---. 
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2) καὶ αἱ τῶν --οὶ ΑὙὐ Ἰτοσ]τμ) αὐ οι Β οἰϑκῖο ᾿ηβαυ τί. 
ω 

5) καὶ δή κατέλαβεν αὐτὸν ἐπὶ τῇ: ἐρωμένη, ἧς ---Ὁ} ἩΠπᾷ 

αὐτὸν ροβρὶ κατέλαβεν ὁχ Οούϊοο Β αὐἰάιάμηι5.. Οπὰ6 ρῥγόξΞ 

ΡΤ δοσιῃΐα γΟΥρὰ ἐπὶ τῇ ἐρωμένῃ ΒΟΥ 58. ὈΥῸ ἐπὶ 

τῆς ἐρωμένης. ΤΙ 510, τιῊὸ᾽ πὸ5. 50 Ίρβηπιι5, ΠἸοσοηάηπλ 6586 

ἴδηι νοϊαῖ ῬουΡΙ5 τὲ Ἐπιοηάαϊί. ἴα. δια. Ῥο 1 γν 158. 

αἰ, νεῦρα: ᾿Εγκατῳχοδόμησεν. Ὃ δὲ πατὴρ λαβὼν τὸν παῖδα ἐπὶ 
ὑρνν Ὁ ν -" , Ν Ἀ 

τῇ εαυτοῦ παλλακῇ, μηνίσας ἐπήρωσεν αὐτὸν καὶ ἐγκατῳκοδόμησεν; 

Οορ. 11. 

1) τὰ κόπρια συνάγεται) Τιοσοθαίαν: γίνεται, ἜδοΟ 501 1- 

Ὁ581 συνάγεται (ὐοάϊοοι) Β Ββοατιτιίτιδ. 
͵ ΄ 

ὕλρ. 11Π. 

1) οὐδεὶς ἄτεισιν εἰς προςευχὴν μὴ οὐχὶ Φ.) σοιΐ, Τνδη- 

56]. 1λιο. ΝῚ. 12. 1ὃθῖᾳιθ ὙΥοἰδίομ. δά νοῦ. τῇ προζευχῇ, 

2) Ἔστι γὰρ τοῦτο καθόλου καὶ ἐπὶ πάντων ἄπταιστον :) ἐπὶ 

“πἄντων εχ Οοάϊοα Β ἀθάϊ ρῆοὸο ψυ]σαϊα ἐπὶ πᾶσιν, ΝΑΠΙ ΡΙα- 

Ὧ6 εοἄεπιὶ πιο Νοβίονς διίρσα 1,.ὄ ἱ. οἍ, δι.: τὸ μὲν καϑό- 

λου καὶ ἐπὶ πάντων ἄπταιστον τοῦτό ἔστιν, 

5) --- τ. δρῶσιν ἔσεσθαι σημ.) ΨΜεγϑι ἔσεσθαι ἐκ Οο- 

ἄϊοο Β τὰ Τεχία Ρροβι. (ὐοΐογιιμλ ὁμοίως καὶ Ροϑβὶ μεταῖται 

οδὲ ἄϑμε 60. 

4) ἐπιδιδόντ:) ῬΥο νυ]ραΐο ἰδόντε Οοάϊοοι Β βεαπιίτιϑ 

βουῖρϑὶ ἐπιδιδόντε, ἀπο θόμ6. ΟΡρΡομίΐι ψευρο ἀποδιδόασι, 
«πο ρᾶ.} 0 ροϑβὲ βϑαμιίῃν. : 

δ) τῆς οἰκίας ἀμφισβητῆσαι τινὶ σημαίνουσι, καὶ ἄν τι λά.- 

βωσιν,.) Ῥτὸ ἀμφισβήτησιν τινὰ οχΣ Οοάϊος Β ἀράϊ ἀμφισβητῆσαι 

σιν, ΜοΧ Ρῖοὸ ἀἄντιλάβωσιν (ἰδ αμοί η ΒΟΓΙΡΒῚ ἄν τε, λάβωσιν, 

Ουρ. Τὴν. 

1) Κλεὶς --- γυναῖκα σημ.) Οοπῖ, ἨΠειηρϑβίου. δὲ Ποβίῃ. 

Αμτᾳ. ἤομ. 1,. Κ΄. ο. ὅ8. Ρ. 459. οἵ Οδβραχ. ϑαριίίαν. 

ὅὯο Ἰαπι18. Νοΐαχπα, ο. 156. ᾧ. 10..“ - ᾿ν 



͵ 

ΑὈ ΗΒ. ἢ ΟΡ, ν τὰν χὰ 

2) εὔνουν ἔσεσθαι τ. ϑεράπαιναν προαγορεύει.) Οοηΐ, Υ οἵ- 

βίοι, δα ἘΓρ15[0]. δα Τὴ ρ]165. 1. γ. δα 1114 νουῦρὰα: μετ᾽ εὖς- 

νοίας δουλεύοντες. 

5) νυνὶ δὲ ἐπειδὰν μη παρῇ ὃ φυλάξων: τότε τῆς κλειδὸς 

χρεία γίνεται, --“) Οουΐ, Τιαῦν. ῬΊΘπον. ἀ6 ϑουῦνὶβ οἷο. ρ. 

χτο9. (πὶ ῬοΪομὶ ΒαρΡ θη}.); ϑά]πιαβ. ΤΌΚΘΓΟΙ, ἴῃ Βο τα. 

Τ. ΤΠ|΄ ἃ Ρ. θά. πᾷ δὰ ρ. 0560. εὐ Ἡποῖ, Τ)οπιογϑίγ δῇ. 

Ἔν δησο]ο. ὁ. 108. Ρ. 487. οαΠ. Ῥαγὶ5. Αἀάής ϑδαρι{[ανς 

ἄε Ἰαπιῖθ. Ν᾽ οἴοσαι οἱ ΚΙΡΟΒᾶπη. (6 Απημ15. 

4) τοῖς δ᾽ ἐπιστατεύειν ϑέλουσι καὶ διέπειν τὰ ἀλλότρια πία 

στεως ἐστὶ σημαντικη.) Κ᾽ πἰραίιηι δὲ πιστεύειν ΟΠ. ΠῚ ΟἹ 5]ςίο 

τὰν ἢ δ᾽ ἐπσιστατεύειν, (Οδἴοντη σομΐ, οὐπὶ ποβῖσο ἰοοὸ 

Ἐπναηροῖ. ΜΆ. ΧΥῚ, 19. οἱ 10 ὙΥοἰδίεμ. δὰ νοσρα: τὰς 

κλεῖς τῆς βασιλείας. 

ἀρ. ΤΟΥ." 

1) οὗ γὰρ ἐκτενεῖς τροφὰς ἔχοντες, οὗτοι μ. Χχ.) ἐκτενεῖς 

τρυφὰς (ΟΥ̓ ΠαΥα5 Ὲ πὸ νου: ρῥΓοίδσα οὐπρέρία. 816 οἰϊαπα 

Τ ατΗΙ ἐαέεξάεσο οἵ ἐοπαογα πἀϑισραηῖ. Οὐπξ. Ῥοίσομ, 848-- 

ἰγυ. 6. 110. ἰδίᾳιιο Οομμμπηοπίαίογοβ δα νουρᾶ: ζΖηχείο 7.1:-- 

ογίηδ ἐὐγιεέα ζίογίζμ5. ἐοπαμτιέ οοπολγέϊα σοοόπας, -πο. Ο(ο- 

Τοῦ ῬΤῸ, ἀγίϊοι!]ο ῥυαδροβιίίνο: σὲ, 650 80Υ1ρ081 αὐίϊοπ- 

Τπῖ Ροβιροβίζινι: οὐ, Ῥτορίου βθατιθη8 οὗτοι: δ ραν οὶ- 

Ῥίτ ἔχοντες ἀσοῖρὶο οχ αἰτίοο ποῦ ΡγῸ ἔχουσι. 

2) ---α γενόμενα ---ὶ Ῥ͵΄ο γινόμενα ΒΟΥΙΡ5Ὶ γενόμενω 1ῃ δ0- 

Υϑῖο; οἱ 810 απούίιο ΠλθΡΡΥθδ: γαοίω διέ εἰς. 

5) οἱ δὲ ἐν ἀγορᾷ μάγειροι, οἱ ---ὶ ΑΔΑΡ 15. γουθρὶβ 1η-- 

εἰριοραΐῖ πουπῖ οἀριΐ, ἀπο ἰαηηεη Ροϑβί οαθτΐ ΕΥ̓. : περὶ 

τοῦ ψηφοπαικτεῖν, (ΟΥατ δα πο ραΐαν, απάθ πιὸ {ἰππ|0 : περὶ 
) 

μαγείρου, ΘΟὨ πὰ ΒΟΥ 16. Δι ἰβου  Ρ5η1τ|85. Οὐ, οὐὰπ ποβίγσο, 

Ἰοῦο Ἰ)ανῖβ. δῇ Μαχίῃ,, Τυτγ. Ὁ 155οτί. 25. βεοῖ. β΄, δὰ 111 

νουῦδὰ ; Ποιμὴν ἀνήρ καὶ μάγειρος. οἱ 1. Ο. Βυϊεησον. ἀο Οοπ- 

ἼΥ115 Ο. 2.,. 01 ἀδ οοαι8. ἀρεῖ. 
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“ν᾿ ᾽ ) ν Ἵ Ἐς ρὸ τ - ᾿ 

ΔὍἘ’ «καὶ ταῦτά γε οὐχ ὁλόκληρα οὔτε ὑγιᾷ ἐῶσιν, ἀλλὰ κα- 
ΈΩΣ - - τὸ τ. πον 

τακόπτουσι.) δ΄. ἰοσοθάμ, πὶ οὐἰάπμαδ; πος ταῦτά γε οὐχ 
Ἃ 

ς ἊΝ Ἵ ς “« Ἵ 

ὅ. οὗτε ὑγιᾶ ---; οἵ τὸΨ αροι Οὐάοχ Β, ποῃν, ἊΓ νεϊδό, τας 
ω ς “ -" ἰὸς Ἄς ΔῈ Ὑὴ Ὧν 

ταῦτα δὲ οτος ὃ, οὐδὲ υγιέινα -"--, ᾽ 

Λ Ἁ “ὦ Α ᾿ Τ ᾿ 
5) εἶσρος τοῖς κωδυνοις). Ψ Ὸ]σο: τοὺς κινδύνους, Νο5.Ρ}ο- 

541 Π|115: τοῖς κινδύνοις) ἴὰ (ἀἰἀίγο ὁάϑιι., ΟΡ Ῥ᾽ΔΟροϑι Ομ ΩΣ 

σᾳρὸς, εαεέεν-. ᾿ 

6 αρ. 10Υ1. 

1) Ψηφοπαικτεῖν --οἰ ΑἸἰοιρίνοη ἱ,. 111. ριϑίν 90. : Εἷς 
π ᾿ ς Ἶ ΧΕ ΝΟ, Α Ἂ ι 

γάρ τὶς εἰς μέσους παρελθών, καὶ στησάς τρίποδα, τρεῖς μικρὰς 
, , : τς ΄ ᾿ Ψ ᾿ 

παρετίϑει παροψίδας, εἰταὰ ὑπο ταύταις ἐσχεπε μικρά τινα καὶ λευκοὶ 
τ τον 5ος ν , - ᾿..“ 

καὶ στρογγύλα λιϑίδια, οἷα ἡμεῖς ἐπὶ ταῖς ὄχϑαις «τῶν χειμάῤῥων 

5» , : ἘΠ Α δ Ἁ , Μ Ὁ Σ Υ Α 
ἀνευρίσκομεν: ταῦτα ποτὲ μὲν κατᾶ μίαν ἔσκεπε παροψίδα, πότε δὲ, 

ΕῚ ᾿ὼ» σ᾽ χυν δίς » ΑΔ ΤΥ ὩΥ ἃ ᾿ Ἀ - Κα! - 
οὐκ οἷδ ὁπῶς, ὑπὸ τῷ μεᾷ ἐδείκνυ, πότε δὲ παντελῶς ἄπο τῶν 

᾿ - , » ἘΠῚ 
παφοψίδων ἠφάνιξε, καὶ ἐπὶ τοῦ στόματος ἔφαινεν; εἶτα καταβροχϑέ- 

᾿ ΡΘΕ - ",." . ΠΝ . ΕΛ Υ γι ᾿ 
σὰς, τοὺς πλησίον εἐστώτας “γῶν εἰς μέσον, τὴν μὲν ἔκ ϑινὸς τινος, 

Α ᾿Ὶ » Υ ἐν τ ΜΝ » - Ὲ ψ 

τὴν δὲ ἐξ ὠτίου, τὴν δὲ ἐξ. κεφαλῆς ἀνῃφεῖτο' “καὶ πάλιν ἀνελομε- 
ΕΣ » - ες . ἣ ἃ , 

γος ἐξ οφϑαλμῶν ἐποίει. Ἰκλεστίστατος ἀνϑρῶπος, ὑπὲρ ὃν ἀκούο- 
᾽ 

, ᾿ Ρ “ ᾿ Ἑ. 
μὲν Εὐρυβάτην τὸν Οἰχαλιέα. “Μὴ γένοιτο κατ᾽ ἀγρὸν τοιοῦτο 9η- 

ΐ δου (ἢ δ ἀλόν, ΒΩ ἐδ. σῷ τα ΣΡ ΩΣ ΟΝ ΝᾺ λ ρίον, οὐ γὰρ αλῶώσετωι ὑπ᾽ οὐδενὸς, καὶ πάντα ὠφαιρούμενος τῷ 

ἔνδον, Φροῦδά μοε τὰ κατ᾽ ἀγρὸν ἀπεργάσεται. Δά πο Ἰούπηι 

φοοηΐ. Οοπιμηοπίαὶ. Ὑιάς οἴαπχ Εαρεῖο. αὦ Βοχῖ, ΤηρΙ τος 

Ἡγροίνροβ. Τ,. 11. ο. 22. δά 18 νϑῦ)α: ὥςπερ γὰρ οὐδ᾽ ὅτι 
“ κ σῷ Ξ, ἢ ν᾽ 

ἀληθὴ ἔστι τὰ ὑπὸ τῶν ψηφοπαικτῶν γινόμενα, συγκατατιϑέμεϑ αὐ. 

ἀλλ᾽ ἴσμεν ὅτε ἀπατῶσι, κἂν μὴ γινώσκωμεν ὅπως ἀπατῶσιν' οὔ: 

τως οἷο, εὖ δᾶν, ἈΠ ποίοχ οὐ Ρ...297. δὰ νοῦ. οἱ ψηφοπαῖκται. ; 

(ὐαβαμροη. ὦ Αἰποπαοῦμι «1,. 1. ο. 16.; 1..Ὁ.Ψ ΒΆΪΘΗΟΥ. 

ἄς Τποαίνο Τ,. 1.. ο. 4ο. εἰ Βοοκιῃάπη. 1π ἤργο, ποι 

Ἰπβουιρϑιῦ : “56 γε) ἀο. τιιγ' (ὐὁδο]ιέομέθ εἰογ' ἔργα, ϑ ον Ν ΟἹ. 

τς Ν. ὅ.: Ταδολομπδρίοίον. Ὁ. 75. εἴ 5464. Δαάς 1} Οενῃ}}- 

δὰ Ομαγι. Ρ. 685. οἱ 54. 

Οερ. 

ΡΤ «Ὁ: 



᾽ . 
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Ορ. 1Υ͂ῚΠ. 

1) σάντως ὑποδέχεσϑαι.) ψυ]ρο ἀπροδέχεσϑαι, ῬΥῸ 4τῸ 

ΒΟΥ ρδίηλι8 ὑποδέχεσθαι; 510 οπϊηι ἸοααΙτ Νοβίου οἱ ἰηἴτα 

ΤΡ. ΟΠ. 82. 

2) καὶ κινήσεις καὶ ἀποδημίας) ῬΙῸ κινδύνους οχ (οα οΘ 

Β ἀράϊ κινήσεις; πὰπιὶ κινήσεις οἱ εἰποδημίας ΝοΒίοΥ, βάθρα οοπ- 

ἐπαρ!ς, 

Οάρ. ΤΥΊΠ. 

1) βουλομένῳ καὶ τελειῶσαι; ἀπὸ γὰρ --αὴ ΟΥΠα καὶ τε- 

λειῶσαε οχ Οὐὐϊοο Β ἴῃ ἰοχίπηη γονόσανὶ. [}π οὔΐευ!5 11- 

Ῥγ18 ἀθογαηΐ. 

2) ἕστηκε, καὶ --ο) ῬαΥΓΙΟυΪ πη καὶ οἰ Β οἰ κίο 1η586- 

Ταϊ, δὲ ρδιΐο Ροϑὲ Ῥγὸ πάσης ἀποδημίας οπιὶ εοά θη Ἡ ο18-- 

Κιο βου ρϑὶ πάσῃ ἀποδημίᾳ. 

σὰρΡ. Τ ΙΧ. 

1) Λευκέα ---- διαπόντιος κομίζεται.) Λευκές οδἷ Ζἐρατιῆ-- 

εἰν δραγέιηι, δέδρα ἑοπαοίδδίσια 7. ἐμπιαοῖ. 1)6 ποὺ δραγίο 

ΟΡ οβίβδιηθ ἰγδοίαὶ δ] πιᾶ5. 1π ΡΊΙη, Ῥχογοπί, Τ', 1. Ρ. 

πόθι ΒΕ 86. τ ἘΠῚ 

2) τοῖς δὲ ἐν τρυφῇ διάγουσι 5λ.)}Ὲ Ἐναησ. Ταῖς. ὙΠ]. 

Ὡ5.: -- ἐν --᾿ τρυφῇ ὑπάρχοντες. ἦι νἱά, ὙΥ εἰβίθῃ. 

Οαρ. 1,Χ, 

1) τὸ ξῇῆν καλ) Ῥγο νυϊδαία τὴν ξοὴν οχ (οὔ, ΒΒ βου ]- 

᾿μ58ὶ τὸ φῇν, ργορίθν νεῦρα: τὸ δὲ ἐναντίον τούτου, (τᾶ 5ἴα-- 

{τὰ δοσαπηίαν. Οεἰοχσιῃ αἀ ν. ἐσχάτως ἔχουσι, (πἰὰθ Ρ8ε- 

οοαππί, οομί, ΥΥ̓ οἰδίοη. δὰ Μαγχο. ΚΝ. ωὅ. δα 111 ν. ἐσχά- 

τως ἔχει, 

2) λύσιν καὶ ---- τὸν θάνατον.) Ῥ]αΐο 4]1Ο 1 41ο: ὋὉ 

θάνατος λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος, Ῥγοίον! πο- 

βίσαιυ Ἰοσιπλ Βαχίῃ. ᾿π Δαάνουβασιβ Πᾶθο βουιθοηϑ: 27͵π- 

Ὡς 
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εμΐα οονρογὲδ οἰεραπέος ρῥγῸ τα ἐπὶ 60ὺ αγδηιαπι οἰθί ζγιοτίδ 

εὐκὲς Οτππαςίι8 ϑολοζαρ περὶ προορισμοῦ, {1}6 72:0. τὸν 

μὲν γὰρ ἐπὶ πλεῖον περιμεῖναι τῇ παραυσίᾳ τῆς σαρκὸς ῳκονόμησε, 

πὸν δὲ θᾶττον ἀπολυθῆναι τῶν δεσμῶν ποθ σωματος διετάξατο, κατὰ 

ποὺς τῆς ἀῤῥήτου σοφίας ἑαυτοῦ. καὶ δικαιοσύνης λόγους. ΝΟΙοςΣ 

δον» Ρογὲδ εἰζοϊέ .«4γπμοδη5. 1... 71.: ,,  οπιο χιεατπὲδ απδ 

φίραξ ἐμγιηνο ἴδ, ΘΕ τιγεεέαη, πιουΐΐ5 σΟΥροΡ ἴδ οαιπγαζεγ."ς, 

ΠΠεγίοιι5 1. ΚΖ. ὧ  ἴὰ (Οογπιατι: 

ϑρΙγ{π5 αὐ οαθοῖδ Ὡ͵Οἶ61})5. Θ7716), 67,6. «"ἱγνολδ 

ποσὶ, δέ ἐἰφιιταίαϑ αὐ εἶθ} 5 ἐγαπ ον" ἔϊ, 7 5, 

πὴ οοπίγαγίιηι τίαθ δοζιέϊο 71.07.5 δοιοοί εἰξοίίι». Οὐαί 

ὧην Τοϑροηϑέδ.: Ὑἱ ϑάνωτος 2 διάλυσις. Ζ 16 “ἔν ἐεμιξεο)". --το. οἷς. 

5)... τα ἐλέγχουσι :) 810 οππὶ (ὐἀϊοο 19 Ἰοβοπάπμ, ΠΟΙ; 

αὖ ΠΟΣῚ μα ραμ!, ἐλέγχει, οΙογεπάπηη οδὲ δὰ Δήμιοι οἵ 

δεσμοφύλακες. 

Οαρ. ΤΧ1. 

1) Πανυυχίδες ---- μετὰ ἀγρυπνίας εὐφροσύναι, πρὸς γάμους ----ἢ 

(οἵ. Τναμρο!. Μαῖι. ΧΧΝν. τ. εἴ 181 ΥΥ οἰδίοῃ. 

2) -- καταφανεῖς) ΜΔ ιαιΐδσο ἐκφανεῖς. ἔσο οχ Οοάϊος Β 

ἀοάϊ καταφανεῖς, τιῦ ἀρίϊπ|8, ΡχΟρίον νοῦρα, ἀπᾶθ. ῬΥΟΧΊμΙ6 

«ἰὐϊεσοάτηΐ. 

9)... [τϑὶς δὲ ἐν εὐπορίᾳ καϑεστῶσι,) ῬΥΟ ἀπορίᾳ, τιΐ ἀηΐοα 

οὐαὶ, βουΐρδι εὐπορίᾳ ΟΟα1ο15 Β ἀποϊουταίθα βοαμαίπι5. Α.5-- 

βϑιαίαταν ταὶ Παίοῦρυαβ νουίομβ: 1215 νερὸ, ψεΐ οριέοπες 

διε οἷο. 

Οαρ. 1,ΧῊῆ. 

1) ᾿Αγορὰ ἑσπαρμένη πάντῃ δήπουϑεν ἄβ. γ.) Ῥτο πάντῃ 

ἴεσι νυν ΤΠ οἰϑκ. παντὶ, ϑεα νυ]δαΐα ἰθοῖϊο τθοΐο διαβεῖ. 

Οαρ. 1,ΧΠ|. 

1) ᾿ΑΔνδριάντες χαλκοῖ) Ἐλάϊειπι ογαὶ χαλκοὶ οὐ δΟιΐο, 

Νὸβ βου ρβίμμτιβ χαλκοῖ οὕταλ Οἰγοπμ θχο. 
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.9) τοὺ; ἡγεμόνας τῆς πόλεως) 810 ἀἄοαπι Οοαοχ ΒΒ, «τόμ 

βδαϊπιίιβ. 5π|. ἔϊοίίοπι πιά Του ρνοβ: κεγὦδθ ργὼλϊοϊ.- 

" }ὲδ τας. Ὑα]ρο Ἰοσοράϊαν: τοὺς ἡγουμένους τ, πι, αιιοὰ ἰα-- 

6 ΠΟῺ ΤΣ ΘΙΙΟΙ ΘΠ π|Π|. 

Οαρ. Τ ΧΙΨΝ, 

1) ᾿Ασπάλαξ ἄνθρωπον τυφλὸν ἀπὸ τ, σ, σημαίνει.) ψΏ]5ο 

σημαίνειν τθ πη νο. ΝΟῸΒ βου ρϑιμη8. σημαίνει, αὐ οἱ Α]1- 

5 ὰΡεῖ, Ππο Αγιϑδίοιο!, 46 Απὶ)ᾶ Τ,. 111. ο. 1.: πῶσαε 

ἄςα αἱ αἰσθήσεις ἔχονται ὑπὸ τῶν μὴ ἀτελῶν μηδὲ πεπηρωμένων, 

φαίνεται γὰρ καὶ ἡ ἀσπάλαξ ὑπὸ τὸ δέρμα ἔχουσα τοὺς ὀφϑαλ- 

μούς, ΜΊοΝαο]. ἀροβίο!. ὕδμπι. ΧΙ ΙΧ. 65.:. τυφλότερος ἀσπά- 

λακος.) τοῦτο τὸ ξῶον οὐκ ἔχει ὀφθαλμούς" φησὶ δ᾽ αὐτὸ Στησίμ- 

βῥοτος ὑπὸ τῆς γῆς τυφλωδῆναι, διὰ τὸ φϑείρειν τοὺς καρπούς" 

ἔχει γὰρ ὀδόντας μιαφωτάτους, καὶ ῥύγχος ὥςπερ γαλῆς, καὶ πό- 

δας οἷς ἄρκτου, 

ὈὰρΡ. ΤίΙΧΥ. 

1) γλαυξ, ἔλεός, βρύας, αἰγώλιος, σκώψ, νυκτικόραξ, --Ὁ 

Βοσιῖτιβ βίαι τη ποο ἰοοο τϑϑιίϊιθπαο ρᾶρίϊαι ΑὙβίοίο] 8 

δοΐου ἰαΐθαν, 401 [8 ἅνεβ ποοίπυπα]68. γσεοοηδεὲ (βίου. 

Ναῖ. ὙΠ]. 5.), ραγίϊαν Οοϑάϊοὶθ ΒΒ. νοβιϊσία 11α Πα Ροπ 8: 

Γλαύξ, ἐλαιὸς “ (οἴ) βρύαξ ἀπόδιος " σκώψ, νυκτικόραξ, --- 

ψυῖρο ΠρυῚ Ππαβεβαιὶ: Γλαυὺξ, εἰλεὸς, ῥύαξ, αἰπολειός, σκώψ, 

γυκτικόραξ, -τ δὶ ὅτ} 46 1)15 ἀνιθιι5 ρὶθτα Ἰασοσο γε ]1Π', 

δἄοαί Βοοκηηαπη. αὐ Απίίσοη. Οανγϑεί. ὁ. εχ, φῬιῤχους Ν χ3 

μευκ. ὦ Απίομπίη, ΓΤ Ρογα], Εα)». το, δ 11 νεῦρα: καὶ 

αὐτῶν μὲν ἡ μὲν ἐγένετο νυκτερὶς, ἡ δὲ γλαῦξ, ἡ δὲ βύξα (βύαξ). 

εἰ 1 αὐ. 15. εὖ νεῦρα: τς νυκτικόρακα κακάγγελον.; ΗΠ ΟἸΠγδγ, 

«αὐ Τθῖοη. (455. 1,. ΧΙ, Το 1 Ρ. 255. εἰ 80}Πο}188.. «Τ]ι6ο.: 

οὐἱ, α ΤάΎ}}.. Θύρσις, ν. ιτὖὅθδ. «αὐ νοῦ, Σκῶπες, 

2) ὥςπερ οἱ ἄλλοι ὄρνιϑες.) ΨοσΘθμι ἄλλοι οχ Οάϊοα ΒΒ." 

εἰ Αἰάο 1 Ἰοχέϊπι χονοῦαν. ΕἸ Οογμδχι8. νου: αὐέας 

(68, ᾿ 

Ἐς ἃ 
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5) Εἰεσικιδόμενα δὲ εἰς οἰκίαν ταῦτα) ὸς ταῦτα οχ (ο- 

ἄϊος Β αἀϊοθοι. Εἰςοικίξεσθαι εἰ ἐνοικίξεσθαι οδὲ ρει ΩΤ 6. ἔπ 

εἴογιιιιι: ἔξοικίξεσθαι, ογηο) 76. . (ἢ Αγϊδίορμαη. Ῥαο. στ. 

106.: φροῦδοι γὰρ εἰσὶν ἐχϑὲς ἐξωκισμένοι. ν. 205.: ᾿Εξῳκίσαντο 

δὲ οἱ ϑεοὶ τίνος οὕνεκα; οἱ ν. 250. Ρ᾽5. Π]|πιτη δ] τπϑητι8. 6586 

ποραὶ, απῖα ἐχϑὲς εἰςῳκίσμεθα. Ὥς μἰνιιμ  ῖθΡτι5 ΘΎΠΟΒΙΙ5: 
ἐξ τὰ ͵ Ξ Ξ ν » 

αἱ ταῖς τῶν ἀνθρωπῶὼν οἷον Φιλίαις ἐνοικίξονται μὲν μετὰ τοῦ φϑέγ- 

γεσϑαι, σιωπῶσαι δὲ ἐξοικίζονται. ἘΓπὸ ἐναπ5]αἴα νἱρέμτο Ῥ]αῖο. 

πολ. ΤΥ. ρΡ. 054. Ὁ.: ἡ παρανομία αὕτη κατὰ μικρὸν εἰξοικισῶ- 

μένη ἠρέμα ὑποῤῥεῖ πρὸς τὰ ἠϑη οἷο. Ἵ 

Οὰρ. ΤΧΥῚ. 

1) καὶ ἐπιβολὰς χρειῶν σ.) Μ΄ τι] 5ὸ ἐπιβουλᾶς. ῬΟΥΡΟΥΆΠΙ. 

1, οσεπάτπτη : ἐπιβολὰς. Τὰ 510 4ποσιθ Ἰαὰνὴ νοΐ Ὅγνμ. 

«ὦ Ομαιι. Ρ. 54. Ῥουνίηθπΐ ᾿πποὸ 1}}1 νούϑιι5 ἀρτπια Ὁ 6]- 

Ἰπη ΠῚ το.:.: 

{Π| ἐδίμσν αἷἱδ ρεγάαπέ, ργέπυδ ψεεὶ λοῦαᾶς γε ρρεγὲξ, 

Οιΐφιιο ααἰθο ργίπεοδ δέαέιεϊέ ἤϊο δοξαγίιηι, 

Οιἐμὲ πεῖ φοτηγετεξ, τυΐβορο αγεϊοιεία ἐπα εἰζοπι. 

ΠΝ πὸ ρώογο φοέτιδ Ἔγαΐ δοέατ μη 

“ΠΖμέξο οπεπέτεην ἐδέοτεην Ορέμγηεην δέ 1.67 1551] 1477} 

{ὺὐὲ ἐξέ πιοποῦαξ ε586; πίδὲ πεν τυ τέ ἐγαέ, 

γπο οἰέαην φιιοιί δδέ, πον ἐδέ, χυΐδὺ- δοἰὴ ἐμῦϑέ. 

“ίάφεο αεἶδο ἑκην ορρέοέιωι δέ ορρέεμπι βοίαγ δ. 

Ζ͵7αΐον" ρμαν8. ρορεῖξ αγταϊξ τερέαπέ Ἴάητε. 

(εἴοττιπι οοπ. ΒεΟΚιηδηη. 1 ΠΠΌΤῸ, {01} ἸΠΒΟΥρϑιῖ: 36ὲγ- 

ἐγᾶσο ξιω" Οεδολέδηίο ἄορ γβπαάμπρεη, Δ Ο]. 1. “οι. 2. 

Ῥ.- 428. ς 

2) κατεασσόμενον) ῬἜΤΟ κατεασόμενον, τιὶ ἴῃ ΠΡΧῚ5 οὐδΐ, 

οὐπὶ Πεἰβκιὸ βου ρ81 κατεασσόμενον, «πΠΟΡτι5 σα. 

5. ᾿Δεὶ δὲ τὸς πρὸ) Τιορεβαΐαν τὰ δηΐθ πρὸ, Τωορϑπ- 

ἄπ: τὸς, 

4) ταῦτα μὲν οὖν) 510 οππὶ Οοάτοο Β ἰδρεπάτϊ, πον, 

πὰ να]σο; Τὰ Κ. ο. πὐῖτις 



ἌΤν ἈΤΕ  ΤΡΒ. 11; ΘΑ ῬΤΥΧΥΙ. ἀδη 

5) ὥςπερ εἰς ἀνοικείαν κατατεϑέντα καὶ ἀλλοτρίαν χώραν,) 

ψσο Ἰεσοραΐαν: ὥςπερ ἂν εἰς οἰκείχυ εἴς. Ῥγὸο οἰκείαν Π΄᾽ Οτ- 

111. αὐ ΟἸναν. Ρ. δ1. σομίοοι ἢ ὀϑνείαν. δοά ποὴ ἀπριίο, 

ααἴπ Βῖιπο Ἰοραμ ΟΟΥ̓ΤΘΧΘΥΊ 8014 ἐραηϑαίιοθ. ΡΣ Του] 86 

ἂν, αἰ ξουιρίπι δἰ. ἀνσικείαν, τιπὺ ψοοα]ι]ο. Οοἰογιια ΡγῸ 

ἀλλοτρίαν χώραν, μήτε -- Οὐάοχ Β Παροῖ: ἀνοικείαν" μήτε --το, 

6) ὅπως μή τινι, ὡς ἔφην, πάροδον καὶ ἐπιβάϑρων --- Ῥτο 

σινα ΒΟΥΡ51 τίνι Οοάϊοοιη Β βοαπαίιβ, ἴπ ἅπὸ ἰδμηθη ΡΥο- 

χία νευρὰ: ὡς ἔφην, ἀοδιηῖ. 6 σνοσᾶριΐο ἐκιβάϑραν νἱά. 

ϑδαρτα Ῥγοοομ. Ποῖ. 4. 

7) ὥ:περ τῶν ἄλλων πρ) ΑΥΠΟΌΪμη) τῶν ὁχ Οοσά. ἃ 

οἱ Β 1ΠΒΟΓῚΠ, 1. ἦτο Ἰδηιθη ροβίοσιοσο ἀθεοϑὲ ἄλλων. 

δ) οἱ προιδυκηϑέντες φόβοι) Ψ αΪσο: προςδικηϑέντες, Ῥόγρο- 

ται. Αἀ νοῦθῦὰ εἰς κακὸν ἀπέβηταν, τὰ ργαροθάπηΐξ, σοπῖ; 

Ἐϊναπξο]. ἴυτο. ΧΧῚ, τό. δὲ 101 ὙΥ̓ εἰβέβῃ. 

9) οἱ ὄνειροι μεικιγμένων τῶν ἐν αὐτοῖς “ση μαινομένων εἰκότως) 

Πα οχμῖθοῖ Οὐάοχ Β. Ναϊσο οοπίνδοίθ Ἰοσοβραίαγ: οἱ ὄνεις 

φοι μείειγ μένοι εἰκότως ---΄. 

. 10) ποικίλοι καὶ τοῖς πολλοῖς δυςερμήνευτοι.) Τιοάου. 810. 

ἌΣ "Ὁ Αθ.: αὶ καϑόλου πολυειδεῖς "καὶ δυςερμηνεύτους ἀποτέ: 

λεῖσϑαι χρόας. Ἐίδῖο!. αἱ ἩοΡγαθοβ ο. Ὗ. ν. 11.: Περὶ οὖ 

πολὺς ἡμὶν ὃ λόγος καὶ δυςερμήνευτος λέγειν" ---, ὍΝΙ νἱᾶ. ΥΥ̓ εἰ- 

βίβῃ. 

11) εἶναι βασιλέα.) Ῥοβὶ εἶναι Ἰορεθαίαγ καὶ, απο οὐπὶ 

Ἀοῖβκῖο ἜΧΡΌΗΧΙ. 

12) 9λιβόμενος) 816 Ἰεροπάπηι ἢ οᾶϑιι πουηϊηαἰῖνο, ΠΟΙ; 

τὶ απίοα δὐαῖ, ϑλιβόμενον, Οοάοχ Β Πᾶροὶ φϑειρόμενος, 

15) Ἔστι γάρ ἡ μὲν κεφαλὴ ὃ πατήρ, ἢἢ δὲ - [τὰ ἐκ 

(οάϊος Α τοροβυὶ; «πὶ δηΐοα ἰοσονοίαγ: ἔστε μὲν γὸρ, 

πριν ν)....2ὲ-- 
14} ούτας, δὶ καὶ καϑ᾽ δὲν τῶν σμμείων ἐπίστανται, πρὸς τί 

ἕκαστον ἁρμέξφει, καὶ τὰς ἀποφάσεις οὐδέν τι μᾶλλον ἐξ ἑνὸς ἑκάστου 

ἢ ἐκ πάντων ποιοῦνται.) ὅ1΄9.0 Οὐὐοχ Β Ἰορίί. αμπίπην 11 60 
Ξ . 75 . . , 

ἀϊδοοά!, φαοά ποι ἁρμόζει, 5δοά, τὰ τη σα] σαὶ 5 οβϑί, ὡρμόφειν 
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Παρεῖ, “Αρμόδει τ] το! [π5 νἹΔολαίπν. ΤΑΡΥΙ πος χηοᾶο 
ΠΑΡΟΡαηξ: ϑύτας" οἱ καϑ᾿ ἕκαστον τῶν σημείων ἐ.,) πρὸς τὶ ἕκ, 
ἁρμόξειν, Χο τῷ ἄς, δ. πολ μ. ἐν ἔς ἑκάστου, ἐκ, α-. ταὶ Ἰαν ΤΟ] Δ ΠῈ 
ἢ δηΐο ἐκ σ. ἴδηι ἰοσὶε Βι]σπρου. ἀθ. ϑουιῖθι5. Γ,. 1. ο. 7.: 
ἀθ Τό τοις ΑΥΌΒΡΙΟΙΠπ86. ΟἿ Ἰοοὰβ οἸμπίπο ΠΗ ΠΟΒίγῸ 
ΠΟΙ ΡΤ ἃ πεἶτι5. οϑί. 

15) καὶ μῇ, πρὸ τοῦ --- ἐγκαλεῖν τε; ἐπεί γε ὅτι τοὺς --- 
διωμόσασϑαι ἔχω.) Τοοαμι ἤππο ΒΤ ΡΑ]Εῖτ5. 16 Παρεξ: καὶ μὴ 
πρὸς τοῦ --- ἐγκαλεῖν: ἐπείτοι γὲ τοὺς --- διωμόσασϑοι ἔχων, Ῥγαεαο- 
ῬΟΒΙ ΟΠ ΘΗ) πρὸς ΟἰΠη ΠΕ ΟΙΒΚΙΟ χμχεΐανὶ 1ἢ πρὸ, Ψονρα τεῖ 
ἐπεί! γε. ὄτελεχ. ᾿Θοβιοδ ΒΒ; δὲ φογθήτη ἔχω οχ πἰνο΄αε 6 6-- 
αἴος οὐ ΑἸᾶο ἀεδάϊπημ, 

10) --- αὐτὴν δι᾽ ἑαυτῆς περιώνυμον -- ἑαυτῆς οχ (σά. 
Β ἀεα] Ὅχο ἑαυτὴν, Ῥτοίουν! Βαης Ἰοοπη) ὙΥ 855. δα ΤΠα-- 
ΟΥσδΙα. Π|΄ 41. δα 111 ΟΡ: καὶ οὐδὲν προςδεύμενοι οὔτε Ὅμῃη- 
βου ἘΠΑΙΝΒΤΟΥ, ---, 

ᾷ 
17) Δαλδίᾳ δὲ πόλισμα Λυδίας καὶ οὐ σφόδρα ἐλλόγιμον, 

διὰ τὸ μὴ -} Τία νυσαῖ! Ππαροηΐ, Απὶ 4Ππ|ὰ καὶ δηΐθ οὐ 
σῷ. ἰγδη 8 οΥ οη τι δϑὶ Ῥοβί ἐλλόγιμον οἱ αἰίθ διῶ, τιὖὖὸ δά ἐλ- 
λόγιμον 51} Ρ] ΘΠ τ11}} 811, αἰΐοοὸ ΤΌΤ, ἐστί, Ααπΐ, 81 Ὠ14115, 
ἴε56 οτήιὰ (οάϊοθ Β τὰ μιαθοπίο: Δδάλδις δὲ πόλισμα λύδιον 
ἈΑῚ οὐ σῷ, ἐ, διὰ τὸ μὴ --- Οδίοχιπι οἴπὶ ποβίτο ἰοοο σοοηξ, 
ὙΥ Θββθ]ῆσ, δα ΤΠῸΟΡΟο 5 ΟΥ̓Δ μηδ 101 δ. ποοάειη. Ρ. ὅγο. 
8 γνοσαρμ]τηι Ἰράλλης. 

πα ΚριῸ- -ρκκλλλλῳλλλλω μι νσ 

ἈἉὮ-1Τ.18. 1ν. ῬΓΟΟΘΠΙ, 

1) --- σοφίων μὴ σ.) Ἐρϊβι. 1. δῷ Οονίη!, ΠΤ. ΠΩΣ 
σοφὸς ἀρχιτέκτων πὶ ὌΡῚ να, Ὑνεἰθέεπ Ῥαϊ, ππΐ- ΟΧ 
κρατίστου 5]6ηΠοαΐ: ορέϊηιῖ. Ἐοάδχι πηοάο 1ῃ Ἐνδηρεῖ. 
Ἐηχο; 21... αν νὰ. ΥΥ ἐϊδίεῃ.. ἘΠ᾿ ἀᾷ ΨΘΕΡΗ͂τ καλοῦ Σ 
ὅπως εἶχον δυνάμεως στ, 446 βοαιπηΐαν, οοηξ, ΗΟ ςἰου Ἠμδ5. 
84 Τηιοίαη, ΝΙρυϊη. Τι 1. ΡΙ 88; 



Δ.) τα ὙΠ Β.ΥΥ: ῬΠΟΟΈΕΝ. 4δη 

2) τὴν πραγματείαν ἡὐρίσκετο, ) Ῥιο νιυϊσαῖο ἀνευφίσκετο 

οΥγο 5. ηὐρίσκετο, ἘΠ αὐπουϊαμι. τὴν ἀΠπ|0 πραγματείαν 

οὐ  οἰϑκίο 15 ΡΊ: ; 

3) ἐν ἐπιδφομῇ λόγων, --τὴ 510 5110 ἄμπθῖο Ἰοσοπάπιῃ, ΘΕ. 

οἷο ἀποαιο Οὐάοχ Β οἱ Αἰάϊπ5 μαρομὲ, ἵψα θῖι8 ΟὐΥπάγ τα 

αὐδοιτταν, Ἐαϊταμι ογαΐξ: ἐν. ἐπιδομῇ λόγων ---. ΑἸΙΟΥΣ Ἰορὶ 

Ὧϊπο Ἰοσσ ν}} Ἰαφοβὰβ ἅς. ἈμόοΣ ἴῃ Οὐο ανθηῖν. ὁ. 

ΝΥ. μᾶδο βογ 0618: 5. Ουνπαγίαδ, εἰδαϊζέν ἐα “- ἐν ἐπι- 

δομῇ λόγων: ρνεοίμέ ἐπ ἐποιι ϑίοῖνα οἰανα οι διαὶ βρπεῦν ᾿ ἀ6--" 

δι ἐέαψιίε ἐν ἐπιδρομῇ λόγων. ϑοῖο, ἐπιδρομὴ δε πιο ,οίεϑ8ξ 

ἐρϊυτεῦ. ΙΝοΐμεην 686 ὁ 1ιεχοῖς. εἰδατι Ῥιμίαγοθε ἰδία ἐξ 

ἐπιδρομῆς λέγειν. Φογοῖς αἰέοην ἐϑέθ, μῆς ἴοθρ »μάγιην μέ-- 

εἰοΐμ σοπτελι 76. ἤ7αζίοιν τἰωψηί ὡς ἐπίδομα, τ οἰπέ αἰαὶ 

αὐέαπιεπἕτεπν. Ἰθέδεέ ἐρδὲ ἀν ργαε. ἑὐνὲ 2, οἱδὲ «αἀλμιο 

αἰῤφιἑα αγνϑιεπνειέο εἴοο586 τίάονῖ, αμοὐτι8. ατεέεπν ργϊορεθιε8 

{ϑνίς οὐεπν τὴ ἐμέ αἰέοι οηιαίιεν ΣΟ ΔΓ ΘΕΤ47) ;. οἰποεἶδ 5θογ 51πῦ 

γοϊοίς,, δραγδὲδ εἰ ποῖ πο ππτίπν οοαοία οαρλέέδιι8 86 ἐ{:- 

δγωπν {έίπν 786 ἴ586. Τεια. Αιποορ. εοπϊϊοϊοῦαέ ἐν ἐπιτομῇ 

λόγων. ῬαΆΠ1ὸ Ροδὲ Ῥαγίϊοιιὶα αὶ ἀπίο ἐνόδιον ἃ 1η6 ΟΣ Οο- 

ἄϊος Β. αἀϊοοία 65ΐ, 
Ἶ 

4) εἰ αὐτὸν μόνον δέοι κρ.) Ῥτο ψυ]δαία αὐτὸ εαπὶ Β οἰ5:1} 

Κιο βουῖρϑὶ αὐτὸν. Βαθαπάι σὲ, 

ιΠ 5) μὴ πολλοῖς κοινωνῇς ἀντιγραφῶν.) ἀντιγραφῶν ΟΧ Οοάϊοα 

ΒΒ ἀδάιϊ. Ργοὸ ἀντιγφράφοι:ς. Ῥεοΐευι απὸ Ἰοσιπι ΟἸυ βεδη. 

ΘΟποοι θα α5. 1}6 ἘΚΡΥνΆΣ 5. οἵ ι Βιθ ΙΟρο115. ο. τς 9.6 ὰ- 

Ῥταν 15 εἴ Βὶ 10 Ρ0}15. Υ οἔοσααν Οταροοιῖπι.. 

6) τὰ γὰρ ἐνταῦϑα) Πμπιὰ γὰρ ἱμϑο να οχ αποϊουῖαϊο 

Οοάιοῖβ Α οἱ Α141. Ῥαμ]ο ροϑῖ ξρυέμθα ἦ οὐδένος γες ῬΥῸ- 

γον σίην ΟΥαϊ 018. Αμΐεα ογαῖ: ἢ οὐδενὸς. Ῥατνιϊοιιί αι γὲ 

τ κ Οσάϊοο Β ἀφάϊαι, οἱ ραγεουΐδηι ἢ, 4ᾶὸ ἴῃ (οάϊοο ἢ 

ἀδοβί, 6ὁσὸ υπΐανὶ 1. ἡ. 

7) εἷ:- ἐπιμελές ἐστι τὸ κατορθοῦν ἐν μαντικῇ.) 510 τορι 

(οά. Β, 'ἀπεμι βεαθαῖτιδ ΘῚ0}. ψαΐσο 1οδεθαΐην : σ: δ Ὲ; 

Ἁ ᾽ ᾽ ΙῚ ΕἸ 3 ζ “- 5 

σὲ κατ᾽ αὐτοὺς ἐπανορδουν ἕν [ἐ, 
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8) πρώτοις δύο βιβλίοις ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀ.), δύσ' ἐχ ᾿Οοαϊοδ Β ΔαΙΘΟΙ, οἱ ΡγῸ ἀπαρχῆς εἶδ τ ποί 11 ΒΟΥῚΡ81 ἀπ᾽ ἀρχῆς. 
9) αἰτιολογεῖσθα!) 5165 ἄαὶ (οάοχ Β ΡΓῸ «αἰτιολογήσα- 

σϑαι. 

10) τὸ ἐκ τοῦ προοιμίου τοῦ πρώτου β, βλίου ἑητόν.) ΠΗ͂ 
ἐκ οχ Οδάϊος Β οἱ ΑἸάο ἴῃ [οχέα! ΤΘΟΘΡΙ ΡΙῸ νιϊραία 
ἐπὶ; εἱ τὸ ῥητόν οδὶ ἔοοιεδ, εἴθ ιϑέοίζο, 

ἘΠ} παραλελεῖφϑαι). δὶς ΒΟΡΊΡΒΙ ΤῸ καταλελεῖφϑαι, Νο- 
ΒΕΓ 81} ΒΟΥ τ Γαμ οΟπΗΓηαΐ ΘΙΙΔ ΗΠ Οοάεχ Β, 41 ἰδπγειῖ 
Παροι: παραλέλειπται. 

12) οὐκ ἐξείργασται, ὡς στρόφιον -ς} Πίης 8πὰ ἀεδβουὶ- 
51 Θυϊήας 1η νοολΡθΏ]ο Στρόφιον, τ] ὶ ΡΙῸ ἐξήρνηται εχ Νὺα 
δίγΟ ΘΟΥσοη 1) δϑὲ; ἐξείργασται, 

19) τὸ ἐνύπνιον καὶ οὐ ταύταν, ᾿Αλλαχῇ καὶ τὸν ὄνειρον ἐνύπνιον λέγων εἴπῃς. ἂν) Τία ΧΗ οὶ Οοίοχ Β, 411 ἰδηπεπ ΡΓῸ εἴτῃς οἱ λέγῃ, ἁποά Ράμ]ϊο ροδῖ ΒΘαΠ αν, ΠαΡοὶ εἴποις θὲ λέγοι, Μα]σο Ἰεσοβαίαν: τὸ ἐνύπνιον, καὶ ἀλλαχὴ οὐ ταὺυ- " ᾿ " ᾿ δύ τοδ αν Ὁ “ Ἃ ΤΟν. ἀλλὰ καὶ τὸ ἐνυστνιον κάλως εὐπῆς ὧν 3 “τ᾿ 

14) δύναμιν ἔχον.) ἔχαν ΒΟΥΓΙΡΒΙ ΡΥῸ ἔχοντα (οάϊοοη Β δοσιπιῖμθ. Ναπι Το θα πιὰ οὶ δῇ ἃν ΓΙοσ 1) τὸ ἀπΐθ μὲν ἀσήκδντον. Νὴ τηη]}00 Ῥοϑβί οἰμπϑάθιη (οαϊοὶς. Β διιοΐου 2-- [611 βϑα πα τι5 ΒΟΙΊΡΒΙ ὑπὸ ἐπιϑυμίας ΡῬΙῸ ἀπὸ ἐπ; οἱ Ροβίου 5 ἀπὸ αἰϊο ὑπερβάλλοντος ἀοΙον!. 
μΠπ 518. ἤρνειρος.) Πζοπιον. Πα. 11. 56. 
16) τοῖς ἐνστάσει χρωμένοις ἀγαθῇ καὶ εὐπροαιρέτῳ ἐνύπνια) Τία Θὐνγοχ Ἀριβκῖβ, δὲ βἰὸ πόα δοη θη (18 μ᾿οβ μα αἵ, Δ ΛΌΥΙ ψα] σα] ΠΡ Ραμ: τοῖς ἐν στάσει χρωμένοις, ἀγαϑὰ καὶ 

εὐπροαίρετις ἐνύπνια ---, 

17) οὔτε φόροις, οὔτε ἐλπίσιν.) ῬΥΔΟΡΟΘΙἰοπος5 ἐν δηΐδ φόβοις εἰ αηῖο ἐλπίσιν ΘΧΡΈΧΙ ἀποίογαίο Οὐάϊοὶς Β, «ὰἱ 
ἴδιημθπ Ρ0Ὸ φόβοις Παροῖ φόβω. 

18) οἷον δυνάμενος διακρίνειν). γραία οἷα μναΐανι ἰπὶ οἷον, τιξ οἰἴαη Οὐάοχ Β 1651, χαὶ ἑαπιοιι Βαπο Ἰοδηπὰ ἀξα 
Ππαροῖ: ἄλλο - οἷον (526) δυνάμενοι διώκρ. 



ἌΤΠ ἈΈΤ. ἘΡΕΒΟ ν  ΡΕΈΘΘΈΕΝ: ΟΑ͂Ρ 1 Δὲ 

10) εὐεπιβολως) ἷ. 6. εὐστόχως. Οὐπ, Ὁ ΟΥνη]}. «οα 

᾿Ο ΒΑΣΙ. Ρ. 800. ' 

230) ἐσθῆτα γυναικείαν) 510. ΒΟΓΙΡΘΗ τη) οὐαξ ῬΥῸ νασ, 

᾿αἰσϑῆτα γι ΟρΥγηᾶν. τοοῖο νου; μεέδλεγ πτοζἑοῦγεα, Δὰ 
. , }. ε 

νοῦθα: οὐ τὴν ἐρωμένην ὄψεται, ἀλλ᾽ ἵππον, «πιὰ Ργδροοάιηξ, 

ΟΝ ὙΝΟΝΙΣ, ἜΠΡΥΘ. ΤΔΠῚ, δι 0. Ἢ ΤΟ. 

21) οὐδὲ ναῦς, σὐδὲ στρωματοδέσμους, ---, ἵπτασϑαι δὲ δ 

δόξει, κ σ. το) Απίθα Ἰεροθαίιν: οὐδὲ ναῦς, ἀλλὰ στωματοδέ- 

σμους, ἢ σκεύη δυνειλημμένα, ἢ παρασκευὴν ἀποδημίας ἵπτασϑαι δὲ 

εἰ δόξῃ, καὶ σ. τας ῬΙΟ εἰἢ δόξῃ Πποβίγο τιδὶ ἱπάιοῖο δηϊοπμ4-- 

ψἰτηι5. καὶ δόξει, Οὐδ ατῖη ΒΙΏΟΟγα Ἰεοἴ10. 511, π6η)0 ἄϊι- 

Ὀιϊανο “ροΐοϑί. ἘΠ᾿ δὲ Ρο8ὲ ἵστασθαι οδὶ ἀλλα, ὁ6α, δοπείε;". 

Οείονα ὁχ Οοάϊοθ Β ἐδάϊπηπι8. πᾶ ράαα]]ὺ ροβὲ βοαπτη- 

ἰπν γΕΥ Βα: καὶ εἴ τὶ ἄλλο ἀποδημίας ἔσται σύμβολον, ἸηΐοΥ ΡΥῸ5 

ΟἿ 51. 

22) Φωγράφος, ὃς τ. ὃ. κατορύττειν π. ἔ,, καὶ τ. μι. τ. ὁ. 

τοῦ οἰκήματος, ἐν ᾧ δι, ἀπόλλυσθαι, τ. ὃ. κι τ. ἕ, κι ἀποτέμνε- 

σϑαι:) Ὑαυΐρσο Ἰοσοβραίιν : ζωγράφος τὸν δεσπότην κατορύττων 

πολλάκις ἐδύκει. τοῦτο μὲν τὴν θροφὴν τοῦ οἰκείου οἰκήματος ἐν ὦ 

διέτριβεν, ἀπόλλυσθαι" τοῦτο ὃ. κ΄ τ. ἕ. κι ἀποτετμῆσϑαι. Υ᾽ οοδ- 

Ῥυ τι. οἰκείου ἀθ 6 οἰκήματος ἀ0]Θν1 οὗ ῥτὸ ὠποτετμῆσϑαι 5οΥ1τ- 

Ῥ51 ἀποτέμνεσθαι ἴθ ῬΥΔΟδομ ΟΟΟ]ο15 Β ποίου οι 56- 

4αμτι8; πᾶπὶ ῬάΠ]10 «ηΐο Νοβίον., Ἰοαείίαν ἀπτόλλυσϑαι ἴῃ 

Ῥταθβθηΐ. [}κ. οεἴου 5 581 Π διβκίθπι βοφιαίμδ. 

Οαρ. 1. ᾿ Ψ 

1) --α ἀλληγορικοὺς καλοῦμεν: καὶ --οῦ δτι45: ᾿Αλληγορίᾳ ἢ 

μεταφορὰ, ἄλλο λέγον τὸ γράνμα ) καὶ ἄλλο τὸ νόημα. καὶ ἄλλη- 

γοφικοὶ ὄνειροι οἱ ἄλλα δ ἄλλων ἀγσρεύοντες" ϑεωρηματικοὶ δὲ, οἕ 

τῇ ἑαυτῶν ϑέᾳ προφεοικότες, ἘΪΘΟ ΘΙ. : ᾿Αλληγορία, ἄλλο τι παρὰ 
Ι 
ὃ ὠκουύμενον ὑποδεικνύουσα, Οὐοηξ, Ὑν εἰδίοῃ. δὰὦ Ἐρὶοῖ. οἀ Ψ 



ΓΝ ΒΕΙΡΕῚΙΙ ΝΟΤ ΔΕ 
Ι 

(αἰαῖ, Τν΄. 24. δὰ ν, ἀλληγορούμενα. εἰ Νοβίγιπι βαργα 1. 1. 

0. 2. αὖ Ι1ῃ11ὸ. ππᾶδ 5πα δ: 51: διε 1, 6. 

2) καταβεβηκέναι, ἢ ὑπὸ κυνὸς --} Τ2οοῦβθ ϊς ΑἸ απ! 

Ἡοἰσκια5 σοοῖθ σΟΠΠΟ; δεὰ απι4, πόβο10, 

9) λαβεῖν, ἢ φίλον ἰδ.}). Ῥαγίϊοι]ἃ ἥ ἃ πὸ οχ (άϊοο Β 

Ἰοχίπι! Ιπδοῦία οδί, ϑιαίίι ροϑὲ οἱοθοὶ νεῦρα: ἢ ἥλιον, πὲ 

ψΑΡΙ ΔΩ ἰΘΟΙΠΟΠ6}) ψοοΐθ φίλον, οἰπϑάθ. (ὐοἴ015. Β δποῖο- 

Υἰίαϊο πἰχιιδ. 

4) ᾿αλλὰ τοῦτο μένον ϑεωρηματικὸν) ῬΥῸ μὲν» τὶ να]σὸ 

Ἰοσεβθαΐαν, ΒΟΡΓΙΡΒῚ μόνον οχ «ποϊογιαῖο Οοα!ϊοῖὶα Β. Δίοχ 

ῬΓῸ τε ἔχειν μοϑδὲ σφοδρα οὐ (ΟΟΥ̓ΠΥῸ 80 Βοιβκῖο οουνοχὲ 

γε ἔχεις. Ῥνΐον οἤΐ σνογίϊϊ: σαδρ βαπθ ἐχαοίο ἐγαείζέαπν 

2πι ργίσιο Δέζρο λαῦθβ. ΤῺ ἀᾳ νογῦρα: πάντῃ καὶ πάντως -τ-, 

486 ΡΥ δϑοοββουηπί, οἷ, ΥΥ̓ οεἰβίθη. δά Αςξ. Αροβίοὶ. ΧΧΊΝ. ὅ, 

5) -- ἐν τούτῳ τὸ ϑεωρημά ἐστι:) ΘΟΠΤΠᾺΥ Ἠειβκίαμ. 

Ψα]ρο: ἐν τούτω τῷ δϑεωρηκῶτι, οἱ -ττς 

0) χαλκέα χαλκεῖ, καὶ τέκτονα τέκτονι» καὶ τὴν χαλκευτι- 

κὴν ---- Απίοα Ἰοσοβαίι":;: χαλκέα καὶ τέκτονα, τὴν χαλκευτι- 

κηῆν----, Νὸοβ (οὐ Πο15 Β δποίουταΐοηι βοφίια ΒΙΜ]118.. 

7) Φιλάγριος ὃ ῥήτωρ ----ἹῚ Οοηΐ, Εδην. ΨΚ 1685. Ἐππδη- 

ἄἀαιῖ. 1,.ὄ 111. ; 

8) καὶ διὼ δανειστὰς ἐξεχώρησε -ς 810 Ἰοροπάπ, ΠΟΙ; 

τὶ ναϊσο, καὶ διανιστὸς ἐξεχώρησε --- , ἘΠῚ οἷ. σποῦπο 50 11- ττν, ΦΧ ΌΦΗ 

Ῥίπμ) οϑὲ 1η ᾿παγοῖπο Οὐὐ!οῖ5 Α. 

ΟαρΡ. ΤΙ. 

1) νόμος ἀγραφος:) ίοτεβ 5πηῈ Ιεθ ΠΟΙ βουῖρίαθ, 

4πᾶθ πηάθηδο “ποίου 15. Πα π τ, ἀπο 1 ἰαπίπιιη. ΡΓΘ-- 

βαΐαρ 51αί, αὖ τοπ [που πεϑσαβ88. βου ρίο δᾶδ ΘΟ ρ Πμ6η- 

ἄἀονθ, αὐ Ἰοφαίίο ΔΏΤι5. Τῷ. 56. Ὁ, 46 Ἰερίθαβ βεπαΐ. δὲ 

Ἰοιρι, οοπδποία. πιο αριά ΒΟΥ ΡΊΟΥΘ5. ἃἸηπαπάο, ἄπο 

πάοο εοπλιποία χϑροῦίορ: ἔϑος οἱ νόμος ἄγραφος.ς ἴΠ ἀρπὰ 

Ἐπεί. Ε,. ἵ. τμ] πὸ. Ρ. 2. δά. δα ίαϊηι: καὶ τοῦτο 



᾿.1. 

ΔΉ ΔῊ ΤΉ ΕΕΕΙΝΙ ΠΟΙΆ. 1 ἠήὅ 

γὰρ ἔϑος τῇ πόλει καὶ νόμος ἄγφαφος, --τ στ ΠΟΒΙχῸ Ργδο- 

ἴουοα ἰοοὸὺ οοπίονυυθ Ἰιοοὶ π 5601} Ῥυδοραγαι, ἰὔναπσοὶ. Τὰ. 

ΥΙ. Ρ. 2γ)4. εἀ, ΨΊρου.; Απάοοϊά. 42. 4.; Αὐ]δέοίοὶ]. Ἐ}ι6-- 

Ἰαγο. Φ, Το σι τά. ᾧ, οἱ δἰ ᾧ, 5:;. ἘΠΟΓοοΙ͂. ἀπ ἐγδοιατα; 

«π|αῖ68 οὐ δα ῬΑΙ ΙΔ 6580 ορογίοϊ, ἀρπᾷ ΤΟ Θι ὃ. 157.: 

ΘΟΡΟΟ] 185. Αἴδο. Ρ. 21. οἷ. Ἡδην. ϑίθρμιδη. :. Ποην5. Ε18-- 

Πρ Β55.. θα. ἤοηι. Τὶ. Χ, ἢ. δ7.; Ἡϊὸρ. Τιαοτῖ. Τ,. ΠῚ, 

ϑὅεσηι. 80. οἱ ὅϑορσιι. τοῦ.; ϑραπομι. ΟΡβοῦν. δά Τα] αη. 

Τρ. ᾿Οτγαϊ, 1. Ρ. ὅδ. εἱ . Ὠομῆοι Βοβρομδίοη. δ᾽ (. 

ον]. ἴ)ο Τιορσιθιι5. Ζδ]θποὶ. 

2) χρῆται) [πὰ Ἢ ̓ Ισα! ἴαμα οαϊίπιι οναΐῖ : χρῖται, ἀποᾶ 

οἴ ΑἸάο εἱ Οὐουπάυῖο χατΐανὶ πὶ χρῆται, μὐξέι}. 

5) καὶ ἐπιτηδεύμασι πᾶσι.) διο Ἰοριὶ ράοχ Β Ῥῦοὸ νι]-- 

βανὶ καὶ ἐπιτηδεύματι, --, 

4} ἄλλω δὲ --} δὲ 1. 1. ο5:: πᾶπι, αἱ οἱ ΟΟΥ̓ΠΑΥΪ 8 

ψοΥ. ΐ ; 

8) πράττοντι δὴ κατὰ τ᾿ ---Ἰ Ῥτο δὶ Ἰοσοβαίιν δὲ, Επρ-- 

ἄδπὶ ἴϑηη6} Ἰπ040, ἤτιο ἼῸ8 δου ρδίμητι8, ἴα) Ἰοσὶς ΟΠ. 

ὙΥΚοΠοΙα ϑ1|ν. ΟΥὐς. Ῥὶ Π|. ρ.΄ 45. δοοῖ. 122. δα Ἀοχη. 

τοι ν. 5.68 ἅ:, χάεπι. Υἱᾶς: 

Ὁ) καὶ τὴν τῶν ὀνομάτων.) ΑΥ̓ΤΙΟΙΠ ἢ τὴν ΒΟΥ 081 ῥτὸ 

τὸς τιὶ απΐθα ογαί. Ῥδθ]]ο δῖ ΡγῸ ἀποσχέσεις τηοἾτ|5 βου -- 

Βοΐαν ἀποσχίσεις, 1. 6. διαιρέσεις, ῬΤΟΡίοΥ ἀπίοοθοηβ. ἀδεωέρε- 

τον, Βοάθμι τη 0 ρᾶτιοῖδ ροϑὲ νου δῚ5. βου: οπε μι. 

7) ἀτεχνῶς δὲ οἱ μή. τέχνην δὲ σύστημα ---- δρίξονται 

εἶναι.) 816. σπαηλ Ἡοἰδκίο δὸ Ηρηγ. Ψάϊοβιο Ἐπποπάά, Τ,. ΠΙ. 

Ἰοσοπάτ ργὸ ψυ]σαία: ἀτεχνῶς δὲ, οἱ μὴ τὴν τέχνην, σύστῃ- 

μα --᾿ ὃρ. εἶναι, Οοἴοσπν. πᾶπο ἀγα ἀοπηξῇοπο πᾶθραξ 

οἰΐαπὰ 1 πποΐαπιι5 ἄς Ῥαγαβιίο ο, ἅ.: Τέχνη ἐστὶν, ----, σύστημα 

ἐκ καταλήψεων συγγεγυμνασμένων πρὸς τι τέλος εὔχρηστον τῶν ἐν 

τῷ βίῳ, δὰ ἀπο Ἰοοιη νἰ86 Ομ ποπίαί. 

8) καὶ ὑγίεια, καὶ ἔκκρισις καὶ πρόςκρισις σωμάτων,) Ὑτι]σο : 

καὶ ὑγεῖς, καὶ ἔμπτωσις κ' πρ. σ, Μούσομι ὑγεῖς τητιϊαν [ἢ 

ὕγίεισ, ῬΥτο ἔμπτωσις δουῖρδὶ ἔκκρισις ΟΟαἀϊοθαλ ΒΒ βϑαππίμδ, 



ἀήξζ ἘΠΙΒΕΙ1 ΝΟΤΛΕ Υ 

4.1 ἕατηο πππο Ἰοσῖ εἰ Ππαροῖ: καὶ ἔκκρισις καὶ ποόςχρη- 

σις σώματι, Δ τη τπᾶγυΐπο Οοάϊοῖ8. Δ βουὶρίαμη οδὲ: ἔμ- 

πτωσις καὶ ἔκκρισις, καὶ πρόςχρησις. 

4) ὧς τὸ βλίτυρι καὶ σκινδοιψός,)} ῬΛΟ βροίττοι, τι Ἰ6σορα-- 

ἔπῦ, ΘΟΥΥΘΧῚ βλέτυρι. Διοηΐα5 1π| ΠΡ απ Δτιϑίο 5 περὶ 

ἑρμηνείας Η. 7.: Ἐπεὶ οὐ πᾶσα λέξις ὄνομα ἣ ῥῆμα, ἡ γὰρ ἄση- 

μος, οἷον βλίτυσι καὶ σκινδαψὸς, οὐδέτερον τούτων. (Ἰοπιοπ5 ΑΪ6- 

χαμπάν. ϑίγοιμιαι. ἴ.. ΝΙΠ, ς. 2.: ἄρ᾽ οὖν τοιοῦτόν ΣΡ. ὄνομα 

τῆς ἀποδείξεως, οἵόνπερ τὸ βλίτυρι, φωνὴ μόνον, οὐδὲν σημαίνουσα Ὁ 

Θμ1ἀ5 1 νοο. λόγος: ---, λέξις μὲν γὰρ ἄσημος γίνεται, ὡς τὸ 
-.ν» "5 -" 

βλίτυρι' λόγος δὲ οὐδαμῶς, ΟΟἠΐ. Μίεμανσ, δα Ὥτορσ. 1,δον. ν 

1.. ΥΠΠ. ϑορια. 15, εἰ 87.; 1οδηη. 1) πηΆβοοη, 1ῃ Π)14] 6ο(1-- 

οα Ἵ. 1. Ορρ. ρΡ. 12.; ΑἹΡονί. δ4 Ἠδϑυομ. 5, ν. Βλιτύριον, 5 

ΘΟΠοΥ. αὐ Ῥγεονουθίοσθα ἢ αοδηα ἀρρομπάϊοο Οςπί. 1. 

Ῥγον. 14.: Βλίτυρι καὶ σκινδαψός, οἱ 1)Ὼ δησ. Ο]οβϑᾶγ, ΟΥ. 

. Π. ν. τὖῦρι. δα νοῦ. σκινδαψός, πιο -ρογποε οἴΐαπι, 

Ἐσδίαδ: ἘΠΙνΙ Πα. χὰτ}{{π|8 ΒΙ 5 ΠΙ ΠΟ ΠΟ ἢ15 δὲ, τὶ ἀρυά 

Οὐάθοοβ. βλίτυρι οἱ σκινδαψός, (αὰ ατιὸ Ιοοο Ομ ργδηά. 

ΆΣποΡιβ Δάνουβαν. Τ,. ΧΎ. ο. 2. οἵ Οομμποηίδίονοβ δά 

ῬΙαμιί. Οαβίη. Αοί. 11. 50. δ. ν. ὅ9. (ὐεΐδνγιαν. ὙΘΕΡ15. βλι- 

πυρίδεσϑαι οἱ σκινδαψίφεσϑαι τιδῖι5 οδὲ αἰ ρτιίδιιι πη ΟΧ ΡΠ] οδη-- 

Ὧα5 ἀπ ουεμ 115. (ἀ16η. θ 6 ΗΟ θηΐ. Ρ08]5. Τὼ. ΠῚ. ο. Δ.: 

καί ποὺ καὶ βλιτυριφόμενον ἐρῶ σφυγμὸν, καὶ σκινδαψιξόμενον, εἶ 

χρὴ λέγειν ὀνόματα μόνον. ἀλλὰ καὶ τὸ βλίτυρί φασι, καὶ τὸ σκιν- 

δαψὸς, ἄσημα παντελῶς ἐστι. τὰ δ᾽ ᾿Αρχιγένους, δῆλα. τί ληῤεὶς 

ἄνδεοωπε ἑκὼν, καὶ γὰρ τὸ βλίτυρι, κροῦμά τι δηλοῖ, καὶ τὸ σκιν- 

δαψὸς, οὐκ οἰκέτου μόνον, ἀλλα καὶ ὀργάνου σινὸς ἔστιν ὕνομα. 

(οί, Κ. ϑρυθησοῖ Πυθα σογιηδι!οθ. δουρίπῃι: Ο- 

βολίολιο ον ΦἸεαϊοίν 'Ὁ. ἘΔ. Ὁ. θ9. εἰ ὐαδαιθοη. δα ΑΠιεπ, 

{ν-. ς. 28. 88 νου: δσκίχδαψος. 

10) --- στοιχεῖον λέγῃ: ἢ τέχνην λέγει ἢ ὄνορα ὴ χρόνον: ᾿ 

τέχνην μὲν, ὅταν ---- δῖ. Τεροπάτη αἴατιθ, 1π ον ρτηΙ ΘΠ 11]. 
ἘΠ ΡΡΡ 2 ᾿ ἡ ΄ 

γιρο: .---- στοιχείον ἢ τέχνην λέγει, ἡ ὄνομα ἡ Χρόνον. τέχνην 



ΑὉ ΑΒΈ: 1118. ΤΥ. ΟΡ, π. “Δ45 

μι, ὅ. --ο, Α βοατποπιία γουρα: ἐν ὡρισμένοις γὰρ χρόνοις ---- 

ἀνθρώποις, οομἵ, ΥΥ οἴδίοπ, ἃ4 Αοι. Αροβίοὶ. ΧΥΝΉΙ.. “Ὁ. 

11) γόμον, [ἢ φήμην.) ἢ ἐϑος,)) Νοο. ἢ φήμην α τὸ πι- 

οἷἶβ ἱποῖτιδα δ}, «αὐὖὸ ἱπορία, ᾿δἴλαχη Τα οσρΡο5. θὰ νοῖ- 

ἰεπάο οἰ δι. 

12) ἀνακολούϑως τῇ φύσει) Θ1Ο. ΒΟΡΙΡ51 ῬΤῸ ἀκολούϑως τ΄ 

ᾧ.; οἱ δῖ. αιιοσῖιο, βου ρίπιν τΘρον ταν μὰ. πιᾶνγ σι οά- 

οἱ5. Ἁ. ΐ μον 

12) ᾿Αριστείδης ὃ νομικὸς καίτοι ἔθος ἔχων -} 516. οπτδγι-- 

ἄανιὶ ον. Ν α165. Βμοπείαι, 1,. Π|. ΨΏΪδσο Ἰοσοβαίτικ: 

--- γνομικός. καί τις ἔϑος ἔχων -ττ, ΟΟΡΠΟΙΏΘΗ : ὃ νομικὸς, Οοτ- 

“παν ψοτίϊξ: ἐορδορογίίς. ϑ64 11Ὃὃ ΑΥ ϑε!465. δ᾽ νομικὸς 

Τοντίαϑϑδ 1ἄθη οδϑὲ, οὐτι5. ΠΡΟΥ 1ῃ. ΟΟἸ]δοίιοπθ Δοοίονι 

Μβίοουτιον ΡΥ ον ατ' 50 Εἰ τπ|10 : ̓Αριστείδου Κοϊντιλιανοῦ περὶ 

Μουσικῆς βιβλία τι: δὲ ἰππὶ ΘΟσΠΟΙΘη. νομικὸς ρου ποτοὶ δά 

γόμους, ἁρμονίας γ ἁρμονικὰ, (86 5ΟΓΙΡΒ1Ὲ, 

14) --- κα͵αὶ γοὶρ οἱ δμηρισταὶ τιτρώσκουσι μὲν καὶ αἱμάσ- 

- σουσιν.) ΟΟΥ̓ΠΆΡ τι5. ἰοῖπιπι πα Ἰοοιμ τὰ νου: 2. οἰκί, 

“Ιροϊοι θα. Οἠέρμγοῖθ ρεέαριέ 86. ἔπ ἐλποαίγεπν αὐ ὁ0}-- 

Ἰιδοιειτν, τε ]ηογανέιεσυ Ρ7Ὸ, 7 68512)} 6556, οἵ γεέίος, δατεοῖα-- 

76, δὲ 86) γχιεἶοαβ ρο) οὐέγμγοίαην οτεταττί. γεαγη, εἰ ψεὶ 

τμδπογαγίιενν ΘΟῊ  οίιεσυ ὀχ οολιί, Ποηιογίοίαο Ογαεοὶς «}-- 

μοἰαεἑ, τιέπονλαπέ φιζαίογυ, δέ ογωεπίαηἑ,, δῖ ποῖ οσοϊίε-- 

78, ψοίμπί. Μ᾽ ουλτι δμηρίξειν 1ι. 1. 5] σῃ!Ποαῦ ομοιεγϊίαγ 

(Θολγδργοη.), οἷ ὁμηρισταὶ διιηΐ οτεοιγ ταξονγο5 (ϑολμγδρζο}). 

μοι τείας ατιὶθυὰ πυράΐοας. γάθοὶθ ἀἸοο θα πα. σικυωνέαε, 

σι ῬΙυϊατοῖ. ἴῃ ϑγιηροβ. ο]. ΝῚ. Ρ. 585. δα. Π οἰβ Κι. 

156) πραγμάτων, ἢ ἀλόγῳ .---) ΠΙιὰ 2 δηΐο ἐλόγῳ ἃ πο- 

015. εχ Οοάϊοο Ῥ ἰοχίαϊ ᾿πβουιτη. εδῖ. ΒΔ μοδὲ δρμῇ εἰ 

δἃηΐο ἐπιθυμίᾳ οἴπὶ ἰἰοἰοκῖο Ὡἀάϊ1 ραν! οπϊαμι ἢ; ἀοίονο 

ΘΠ ἐπιθυμίᾳ πο ΟΠ], (π|8 οἵ ΟἸΠ65. ΠΡΡῚ τὰ Παροπέ, 
᾿ 

οἱ νοχ ἐπιθυμία, ἃ νΟσ6 ὅρμη αἰἸ501πΠ6Ὲ 1 π΄. 

10) θεῖν τε περὶ τῶν --- ῬΥΔΟΡΟΒ ΓΙ ΟΠΘ ἢ περὶ ὁχ Οο- 

ἄἴοο Β «ἀάτάϊηιιι5, Δα νεῦρα: καὶ τὸ κεφάλαιον εἰπεῖν, ατιὰθ 
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ῬϑΈΠῸ ρῬοϑὲ βοαππμίτ;, οομῇ. ὟΥ εἰδίθη. δά Ερὶδὲ. δά ἤομ. 

ΧΉῊ]. 9. 
͵ , 

17). καὶ ϑύε καὶ εὐχαρίστει 1) Ὑ ΕΥΡῸ εὐχαριστεῖν τισὶ 5ππηΐ 

Ῥύϑειον. Νοβίγπιη (υ14ς. Πιάῖο. 8. 1ι. ν.) δία ῬοΥΡΕ ΥΎΙΙ5 

4ε Αμρϑβίίη. Γ,. ἢ. ᾧ. 54. εἱ Βουιρίονοβ Νονὶ "βία μηδ ηξὶ. 

ΑἸία οκοηιρ!α ἀα01: ὙΥ̓οββειηρ. αἱ ιοάον. ΧΙ ὅς, Ῥνα- 

βἴσα ἰαμηθπ 1 σψοΐοστιη ΔἸ ΟΟΥΠλ 5ΒΟΡΙΡ 15. ΠΙΙΔΕΙΣῚ Ποίαξ. 

Ῥιογϑδοῦ. αὐ Ἡδτγοα. Ῥ]1]. Ὁ. 4άι. 

18) Ἔτι δὲ καὶ τῶν νομοϑετούντων τοῖς ϑεοῖς καταγελῶν, 

λέγω δὲ τῶν .----}) τοῖς ϑεοῖς οτιηὶ  Θἰβκίο ΟΟΥΡΟΧῚ ΡΥῸ τοὺς 

Θεοὺς. Ῥτο ἔτι ροῦτο δψιαηᾶο σομίθοὶ ἔστε, 1: ὃ. ἔξεστι, 

ἐοοί. ϑεᾷ ποι ορῖιδ: πιούο δπὶ κα καταγελᾷν Βα 0] οα Ωγ 

δεῖ, απ πη νὰ8 καταγελᾷν ΔΟΟΙΡΙα΄αΡ ὈΓῸ ἐπ ροΡα νο, 

πὸ βᾶορθ ἁριὰ Ογᾶθοοβ ΒΟΣΙΡίΟΓ 5. δὸ ἢοπιδποβ. Οὐπξῇ 

Βομννορε]. αὐ Ομποβαπάγαμι Ρ. ὅ7. εἰ 04. δὰ νϑυβιι φεί- 

δεσϑαι. 

19) ---- καρπός ἔστι»γ ἀλλὰ) ῬΊῸ ἔστιν ΒΟΥῚΡ1 ἱπροὲ Π οἰδ5- 

Κίτι5. εἰσιν Ῥγορίεν. ππιπουτη Ἀπ 816 πὶ ἄρτοι ὠμοί, αἰ ἡπεῖα 

114 οχ τρᾶϊμ. ϑεᾷ νυϊσεαία τεοίθ παροῖ. "ΑΥ1ΟΣ δα 

ψοΥΡα οὐ νοοΘ ΡῬΥΟΧΙΠΙΘ ΡοΟδιϊα 580ρο οοπειραπηΐ; δὲ 

οἷο οἰϊδηι ποὺ ἴοσο ΑΥΤοΙΔΟΥΤ8. ΡΟϑιΐ ΠΟΙ εἶσιν, Ο4π815-- 

ν 5 ῬΙ τ Ά 115 ὨΠΙ ΟΥ̓ Π5: ὥρτοι ὠμοὶ, απ δ οβϑουιί, δε ἐστὶν 11 
οἰ . . Ύ - - Δα 

δἰ πραϊαν, 4π|ὰ αττικῶς ΡΥΟΧΙΠΔΠΙ ὙΟΘΘΙῊ καρπὸς ὙΟΒΡΊΟΙ. 

20) ἄμπελος καὶ οἶνος, ἥ μὲν δι ---- Ῥτο ἄμπελοι, 480ο-- 

ἡποᾶο ΠΠΡΡῚ Παροραηΐξ, βου]ρϑὶ ἄμπελος 1ῃ 51 ΠΡΌΪΑΤΙ, Ρ70- 
ε ᾿Ὶ 

τον 804. “2. μὲν. 

2ι --- ϑεοῖς ἢ τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ.) ΚΝ αἸδαίαται γοϊππΐ οοπ-- 

τα Ποιδκίσια. ἘΕοχίαδϑο οηῖμι ϊο ᾿ΘΟΙ5. δῖο 1η186]}1οοηπάτι5 

αἴθ νογομαβ. οϑὶ: Ομοσεοώο αμέεξηυ «[}εο5 ργαεώζοςθ 

ποϑὲδ οροτίοαί, ρεγηιυέέεπείιν, 656 ἐἰ{15. ἡρδὲ8, ἀτιδ ποδίγας 

απύγπαο ταΐξἑοιημαίγοξ. 
ι 
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Οὰαρ. ΠῚ. 

1) --- τ. αἰφνίδιον ἐφισταμένους,.), Μιο56. δαἀϊξιιηι ογαῖ: 

αἰφνήδιον. Οοἰεντα οὶ ποὺ Ἰοοο οομῇ, ΥΥ̓ εἰβίοῃ. αὐ ριεῖ. 

1. αὐ ΤΊιο55α]. ΚΝ. 2. δὰ νου. αἰφνίδιος. 

σαρ. ἘΥ. ᾿ 

1) Τυν --- ᾿Αστέμιδος τῆς Ἐφεσίας εἰςελϑοῦσα -- [Ιδοὸ- 

Ριι5. ἀς Ἤδποεν ἴπ ΟἿϊο Ἰ)ανομπίν. ο. 15.: τς “Ζἐφιιὶ πιὸ }83 

ἐγία εἰζάην δδέ πεμέξογι, οἰ ἑαηοῖν Ορροχιὲ «τα οίιι)". Ῥυνὴ 

ἐέαψιθ οδέ γεηεῖπα ππρέα. Μί{λ5. πεογν ἐοοῦας ἐοπιρίμην ἐεα 

ἘΩΣ ΕΠ. 765. οἰαγὰ ἐδὲ ες «Αοϊεζι,, Τα Δ Ὸ ΤΠ] ὅς, Ἐ δ 15: 

τὸ δὲ παλαιὸν ἄβατος ἥν γυναιξὶν ἐλευθέραις οὗτος δ νεώς, ἀνδράσι 

δὲ ἐπετράπετο καὶ παρϑένοις. εἰ δέ τις εἴσω παρήλϑεν γυνή, 39άνα- 

τος ἣν ἡ δίκη, εἰ μὴ δούλη τις συνεγκαλοῦσωα τῷ δεσπότῃ. Γυναῖκες 

ΟΡ ΟΙΟΙΙΝ 17 παρϑένοις, κί ἀΐο τηογοίγοϊιι5. Μ᾿ χηο ἴοοο 

225 αδγέξ ἐορέξ ἐδέξμ5. οδέοοίἐ δραπΐἤφη. ἐπ Ααἀμεοπε, αὐ 

7) θδογέ. Ω. αδ γαεδέαμπέία δὲ ἴὔϑι. . 1. 1. ρ. 725. 

Ῥγοίουε ποβίγαση. Ἰοστ οἰϊαηὶ ΥὟ οἰδίθη. δὰ Αοί. Αροϑί. 

ΧΙΧ, ὅ5. «ἡ νος. Ἐφεσίων πόλιν. 

2) ᾿Ἐληήφϑη --τῦ δ1ο βοῦ!ρ851 Οσαίοοπι Ὁ βοαιπιῖίις5. Ἐπ- 

ἄοὴὰ πηοάῦ οἰΐαπι Ῥάμ]10 θο51 βοαιιαχ: Ἐληφϑή. 

5) -- τὸ περαίνειν) Οοπί, ΑἸΡοτι. αὐ ΠΟ γοἢ. ἴπ νοῦ. 

περαίνει εἱ Περίνα. ΝΟϑοΙΟ ἃπΠ ἢπὸ ἔδοϊαϊ οἰαη ὕαἴθη. ἱπ 

Οοιππιοηῖαν. {Π{Ο ἴῃ. ἘΠΡΡοογαι 5. ἀὸ Ἐταοίανι5. Πρσιι: τὸ 

κατὰ τὸν περίνεον, οὕτω δὲ ὀνομάδεται τοῦ σώματος ἡμῶν ἐκεῖνο 

σὸ μέρος, ὃ μεταξὺ τῆς ἕδρας ἐστὶ καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ αἰδοίου, 

Οαρ. Υ. 

1) δίκτυα, καὶ νεφέλαι, ὠλλὰ καὶ σπυρίδες καὶ κανῷ.) ἴῃ 

ἴοο Ἰοῦὺῦ νϑυθογαμι οὐἄο οὐαὶ τυνθαΐι8. ἀ0 πλχίπι5. Ἐσο 

οὐ} [ οΙ5 10, αοΐ ογὰξ ἱποτάϊπαΐθιη, 1 δῖ) ΟΥ̓ ΠΟΙᾺ 

γοδίιετι! ἂο γοΐοσι. Απίρα 5ῖς Ἰοσθβραίιν: δίκτυα, καὶ σπυρί- 
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δὲς, καὶ νεφέλαι, ἀλλὰ καὶ κανῷ, ---- 1)6 νοοσρ ἀπίοθηι κανῷ 

οομΐ, δοβηθιοΥἹ Πγάτο. δά δουῖριι. ἢ. ἢ. 1π νου. ὕππα. 

2) κανϑήλια,) Οεορομῖο. Ὑ1. 110: Θὲ ἐφεστῶτες τοῖς μεί- 

ζοσι! κοφίνοις) τοῖς καλουμένοις κανγηλίοις, ἐκλεγέτωσαν τὰ φύλλα, 

καὶ εἴ τις ὕμφαξ κομίφοιτο, ἢ ξηρὸς βόρυς εὑρεϑείη. ----, 

2) κεκρύφαλοι) 1. 1. (ὁ τοιύθαϊο, 4πὸ ππμ] 1668. αἴθ- 

βαπίπι. ΔΙΙὰ5. κεκρύφαλος 5 5] Ποαΐ οἰίαμ 14, «ποΐ γύργα- 

δον Οταθοὶ ἀρρεϊϊϑη!, ν] δειδμν χοζδοιέμεηε ραπῖδ., αποά 

108 νοραμλ5: ἤοῦδεγ. 

4) στέφανοι.) Νοδίον 1π|γα ο. 28.: ὃ δὲ στέφανος ἐποίη-᾽ 

σεν αὐτὸν γῆμαι ---- Οομῇ, 1) ΟΥν}. δὰ Ομανι. ρ». 461. 

δὰ ν. ᾿Εστεφανωμένην. : 

δὴ διὰ τὰς δέσεις,) ὙΌΪσο Ἰοσεραιϊῃυ δήσεις, ἀπο ππ- 

ἴανι ἴῃ δέσει. 

σαρ. ΥἹ. 

1) ἐχϑρούς.) Ῥοβί ποὺ ἀοίονὶ 5 ΟΡ 5011. 

ἀρ. ΥἹΙ. 

1) δᾺ πάλαι τὶς ἐκέκτητο χρήματα ἢ κτήματα, ἢἣ οὖς π, 

ε. ἃ., ὅ. εἰ) τ. ἤν νῦν -- 81. Ἰοσϑπάνηα, Ὑ ΟΕ]δμ τὸς ἀπο 

ἐκέκτητο οχ Οὐάϊοο ΒΒ ἀδάϊ ργῆῦο ναυϊ]ραία τὰ ΝΑ, οδάθμι 

ψουρα: ἃ πάλαι τὶς ἐκ., Θἴταπι ραπΐΐο ροδβὲ βοαπαπίαχ, Ῥαν- 

ἀἰσα]αι ἢ ἀπ οὃὺς οχ Οοάϊοο Α οἱ ΑΙ4ο ἴῃ ἰοσχίπη γα- 

οορὶ; οἱ ἀοίμ4θ. ραυγΠοιΐαη ἤν ἀπο νῦν Οὐἄτοι Β ἀθ|ε- 

728) “4ππᾶϊην 15 ΠΟ ἣν ἴΠ 60 Ἰοραίευ, 5604 ἡ. Ῥτὸ ἢ ἴογ- 

ἴαβ80. οορίτοι 415. βου θεμάτιηι 6888. εἶ, ἘΡῸ ΠΟῚ 510; πᾶ 
͵ἌὋἝἪ- Ὁ . Ὁ - .- 

ἢ ἴὰ ἣν πιπίαν!ὶ πιο π5. ν] ἀοθραίαν. Ῥτορίου βθάπθιβ δόξῃ, 

σερ. ΧΙ. 

1) Ὅσα μὲν β9.) Ῥτο νυ]ραία δὲ ΒΟΥ Τρ 5ὶ μὲν, οἱ τ6- 

βροπάθαμι! ρϑι]ϊο Ροδὲ νουθὰ: ὅσα δὲ ταχέως ---, βατίϊου- 

τι μὲν εἴατα Οοάοχ δ μαϊροὶ, Ῥδυ]ΐο πίον τι αἀ γευρ. 

μακροϑυμεῖν οοπῖ, ΥΥ οἰδίοη. αὐ Δίας. ΚΎΉΗΪ, 20, 

(Ρ, 
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᾿ σὰρ. ΧΙ. 

ο΄ 1) ὅταν ἐμπεριέχηταί τις ---Ὁ ἸῬοϑὲ ὅταν 56 ητιο]ραίτν ραν 

τἰοαϊα ποσαϊῖνὰ μὴ, δῖ ΘΧΡΙΗΧΙ ῬΓΟΡΙΕΥ νοῦθὰ {πᾶ 

βοααπηίην: εἰ δὲ μή, 501]. ἐμπεριέχηταί τις ὕπ᾽ αὐτῶν, Ἔμπε- 

φιέχηται ατιίομι οὐτηὶ ΠΟ ϑκῖο ΒΟΥΙΡΒΙ ΡΓῸ στ ]ρανῖ ἐκπεριέχηται, 

ὕαρ. ΧΠΙ. 

1) ἀνδραποδισταῖς) 1. 6. ἀνδραποδοκαπήλοις. Αὐ βίορ!δη, 

ῬΙαΐ. Ρ. 54.: κερδαίνειν βουλόμενός τις ἔμπορος ἥκων ἐκ Θετταλίας 

παρὰ πλείστων ἀνδραποδιστῶν, ΑΔ αιΐομι Ἰοοιπι ΘΟΠΟ] 51. ; ἀν- 

δραποδιστῆς οὐ. μόνον ὃ τοὺς ἐλευθέρους δ ἀπάτης ἀπάγων εἰς δου- 

λείαν, ἀλλὰ καὶ ὃ τοὺς δούλους ἀπὲ τῶν δεσποτῶν ἀποσπῶν εἰς ἕαυ- 

τὸν ἐπὶ τῷ ἀπαγαγεὶν ἀλλαχοῦ καὶ διαπωλήσαι. Οομΐ, Ψα]65. δά 

Ἡαγρθογδίϊομ, ἴῃ νοῦ, ᾿Ανδραποδιστής, 

σαρ. Χῖν. 

1) Κολακεύεσϑαι δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς οὐ συμφέρει.) Ἡ οἰ5Κπ5. πο-- 

σα. ΠΟ Πμθ) οὐ δηΐο συμφέρει ἀδ]ον]ῖ, οἱ 650 αἰ ᾳαδπέο οοΠ- 

Ἰθοὶ ὑπό τινος ῬΥγῸ ὑπ᾽ οὐδενὸς, 564 νπϊσαία Ἰεοίο οριϊπι6 

Παθεῖ. Νὰ ἔπαο ποσαοΠ65 νομθαηθητπι8 ποραηΐ. Βοάδη 

χποάο πὸβ5 Ποῖ π8: (Οὐεδοληιοίςοῖξ τρογαΐοσν αὖτ) 1ςἐ ν»ογὰ 

δείποην τίοδὲ οί, Αἰποηδθιβ 1,. Ν]. ο. 17.: ᾿Ανδροκύδης δ᾽ 

δ ἰατρὸς ἔλεγε τὴν κολακείαν ἔχειν τὴν ἐπωνυμίαν ἀπὸ τοῦ προς- 

κολλᾶσθαι ταῖς ὁμιλίαις. Ἐμοὶ δὲ δοκεῖ διὰ τὴν εὐχέρειαν, ὅτε 

εἰπάντα ὑποδύεται ὡς δή τις ὑποστατικὸς νωταγωγῶν τῷ τῆς ψυχῆς 

ἤϑει, καὶ οὐ βαρυνόμενος οὐδενὶ τῶν αἰσχρῶν. 

Οερ. ΧΥ. 

1) ταύτῃ διαφέρει, ἢ τὸ μὴ -- γενέσθαι: ὅτι τὸ μὲν -- 

5:6 πὸ5 σὰ Βεῖσκίο οἱ Οοαϊοο Β' σοΥγοχι δ: οἱ 41-- 

ἄσμ ἢ ροβὲ διαφέρει αὐτὶ Ποἰδκίο, εἰ ὅτε, ῬγῸ 4110 τὶ ἰοχ- 

ἴὰ να!βαίο οδὶ ἢ), δμὶς τὸ μὲν οαμὶ Οοάϊοο Β που λπιτι 5. 

ΕΓ 
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1Π ἄπο, απο. ῬΤῸ τ μὴ τελείως τὶ γενέσθαι, καὶ τὸ τελείως 

γενέσϑαι; ὅτι τὸ μὲν πεπρῶσϑαι Ἰοσϊταν: ὅτι τὸ μὲν ἡρπάσϑαι. 

ῬοΙΙαπα ἀοδϑιμαΐ,. ΓΥυοΐονὶ ποβίστιηῃ Ἰοοτ. ΥΥ οἰδίομ. δά 

Δεῖ. Αροϑβίοϊ. τνὖ΄. ὅ4, : 

2) ἔτι πωλούμενον μιὰ πρ} 810 οὔ Ὁ Οὐ ]ο («4 

(αν. Ρ. 113.) Ιοσοπάτιπι ρτὸ ἐπιπωλούμενον ---, Ψογίοπάμπηι 

εδὲ: ζρεχιί, πὲ, φιεὶ αὐἰληεο ψοιείξἐτεν,, μοτν τεμεΐδιι8. 511. 

5) ὀνείρων τὰ γεγονότα πάντως ἀποβαίνε,͵ τὰ δὲ γιγνόμενα 

ἧτοι ἀποβαίνει, ἡ οὐκ.) 510 ἀραϊ ἐκ Οὐά. ΒΒ, 4πὶ ἰαιπθα ρῥτὸ 

γιγνόμενα οἱ οὐκ Ἰουῖ!: γινόμενα εἰ οὐ, Ψαϊδο Ἰοσοβαίις: 
ϑὺ δ Ν “ 2, " 
ονείρων. 2 γγνοίξενᾳ πάντως ἀποβαΐνεις 

ἢ ὕαρ. ΧΥΤΙ. 

1) πρὸς τὴν -τῦῦ πρὸς οχ Οοάϊοθ Β βουιρϑὶ Ῥτο εἷς. 

σαρ. ΧΙΧ. 

1) Τὰ παρ᾽ ἡλικίαν), ῬΊο ἡλικίας, ταῦ ων ΤΠ Ισ4]Π18πᾶ 16-- 

διῖνν, δουρὶ ἡλικίαν ἴῃ δ᾽η 5, Αἰαι ἀποϊονείεαί θην ΒΘα τα π|8 5 

οἱ βἷς εἰΐαην ἰηἴρα: παρ᾽ ἡλικίαν --τ, ῬΟΥΤΟ ροϑβὲ πολιῶ δα: 

Οοὐϊοο ἃ οἱ Αἰάο ἐθάϊ ϑηλείαις ἴῃ ἀαίζνο οαδιι} ΡΧῸ 93η- 

λείας, οἰτὖἱὐό αηἴξα εὐ αΐ. 

2) ἐγγύς ἐστι τοῦ γήρως,) ὅδ1ο Ἰεσοπάπη,, ποι, πὲ να]- 

δο, τὸ γῆρας. “Νἅπι ἐγγὺς οοηδίναιπι1 στ σϑηϊένο. σε 

ἀρτα Νοβίσσια. οἰΐδπιν βαργα ᾧ,. 1. ὁ. 80.: ὅταν, ἐγγὺς ἢ τοῦ 

καταλιπεῖν τὸ σῶμα. Μιάο εἱ Ερ[5101, δα Τ͵ΙΟΡτϑοοβ ΥἹ. 8. 

εἰ ΥΙΠ. ιὖ. ᾿ 

2) λογικὸν δῶον ---Ὁ ΠῸΟ ΟΡρομὶιν τοῖς ἀλόγοις Φώοις, 

486 01) γαξίέομδ ἐν ρογίζα, 8606 χμερέα Δ Ϊ τ }18 διιη1. Νδηϊ 

εἰ δηϊμαΐα ταϊοπθιι πα γ 6 απ|85 ποσαῦτ! ἡ Πα εο λογικὰ 

φῶα ἰάθτα βιιαΐ, αὐοὰ Ποίπεγο μέροπες ἄνθρωποι, ἤΖοηδολει,, 

φροίολο εἰ86 αγεἐοιίγίο ϑργαοῖθ ἀαῦο, νοὶ: αγίἐοιγξ 

γραρηίς “Ἰοηδοόλομ. (Δυονιηι δέγηο οοεΐθ αἰ νευβ8 οδὲ ἃ 

ἐἔφίαᾳ Ὀοπιιαγ πη. τῶν ἀλόγων δώων χαομίϊο δὲ ἃρπα Νο- 
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δἰστιπι ϑιιργα ἴ,. Π|, ο. 69. οἱ ἴῃ Πιάδο Τὴρ᾽510], ν, το. 

Αά ᾳοῦν Ἰοοι δοηῇ, οἰϊαπὶ ΟἸΡουλ ὙνΚοΠοΙά 51[ν. 

Οὐταδι ῬΟ.Ρ. Δά.3.. 56. 

ἂρ. ΧΧ. 

1) πάντα) 5150 6εχ Οοάϊοο Β ἀθα] ργὸ πάντων, ΡΓΟΡΊΟΥ 

φυοχίμναμα νου ι αἰτιολογεῖν. 

2) λέγων ψιλὰ καὶ περιεσπασμένα πρ. ---ὴ ῬΑΥΈΙΟΙ ρΊ τη λέ» 

γῶν οχ Οοετοο Β τ᾿ ἰοχίιι λοβεὶ ῬΥῸ σνυϊσαία λέγεις, ῬΥῸ 

περιεσπασμένα 1). ΥΥ. ΥΠΙΟΤΙ5. ἴῃ. ΟΡβογναίι, Ουεο. π]8-- 

ὙῸΠῚ περιεσκεπασμένα. (ΟσἸι185 ΟΡ) Πῖο Θρροπαι: ψιλὰ καὶ 

περιεσπασμένα πράγματα, ..ἐ1|7γν γυιεείαϑ, ἐτετν εἰϊογαοέας Ζ 68" Ὁ} 

τορι Ππιέελρτοθ. δέ εἰμ ἑίο ογτσιο, απ ψιλὰ καὶ περιεσπᾶς 

σμένα, {ϊπι5ί6 δἰ γτοοίθ δἰδὲ ορροπαιίμν. ἤαϊέην ἐρδέν ἤὲο 

ἤἴοοθγο: ψιλὰ καὶ περιεσκεπασμένα,) ἢἄ. 6. ,,τὐροα αρογίαιοθ τοῖ 

δὲ ορογία ἐδηπεὗτέδχιιο ἑπΡοίμέα ποροίίαςς, Οπμοην τον ογιεῖν 

δοπϑίέην ἤΐο ἰοοιες τρῖοθθ ἰδὲ ροδέμέαγο τέείρξιε7,, τεξ δ ὁοχι-- 

ἐδαίτι5 50716 οραἰρυι ἐϑδῖπηθ., ορίπον, οιεὴνῖθ αρραγοῦ εξ. 

5) πολλὰ ----, καὶ ὅτι μὲν --- 1π ἨΊΡΑΠ οὐ οπα οβὲ: 

ὅ, τ. Ἐρο οαπὶ ΑἸάο ὅτε 5ου 1051, τῷ ψεσδηλ ΒΟΥ ρ τ 811. 

4) ὅ03εν ἡγούμεθα τὰς μὲν ἀποβάδεις ἀπὲ τῆς πείρας --ῷ 

ἑκάστου δύναμιν.) ἩΠο [ἀπ] 1οιι5. ἀθ Ψι:. Ῥγιμαρ. ς. 52.: 

Ἐν δὲ καὶ τοῦτο μέγιστον εἰς γενναιότητος ἕρμῳ, τὸ πεπεῖσϑαι, ὧ2 

οὐδὲν δεῖ τῶν ἀνθρωπίνων συμπτωμάτων ἀπροςδόκητον εἶναι παρα τοῖς 

γοῦν ἔχουσιν, ἀλλὰ πάντα προςδοκῶν, ὧν μὴ τυγχάνουσιν αὐτοὶ κύ- 

φιοι ὄντες. Οὐπῇ, οἔίαπι Ο. Βαυε. «ἀ ΟἸαιάϊαμ. Ρ. 1τοῦ. 

(είναι ἀπὸ απίὰ τῆς πείρας εχ Οὐάϊοο ΒΒ χοβτα ΡγῸ 

γυ]ραΐα ὑπὸ, ᾿ 

8) καὶ οὐκ ἂν ἁμαρτήσῃς.) 51. Οοάδθχκ Β Ἰοσίέ. Νο58 

Οεγαλδηῖ: χέγεῖ αἰ ῥατιδέ τρολῖ πίολὲ γολίοθ. Αμπῖθα ογαῦ: 

καὶ οὐχ ἁμαρτήσει, 

6) Ἔὀυξέ τις ἀροτριᾷν) ΑἸ 15. σου 18 1π 0 ]ρ1 "8 Ὁ ΠΟυντΙΠ1 

οαρ᾿ια!μλ, «αοά ἱμβουίρίιμν οὐαΐ : Περὶ ἀρότρου; αἰιοάαιιο, 

Ἐ2 
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Ῥγοχίμιο οαρΙ 1 οοπέίηπα βου δαβουθοπάπηι οταΐ, πὲ 
΄ 

ΟὨλη 115. Π᾿Ι4 πο Ῥδί Ὀ 11. 

ὅαρ. ΧΧΙ. 

1) ἡγοῦνται --- ἐξηπατῆσθαι :) ιῖρο: ἐξαπχατεῖσϑαι. Ἐσο 

ΒΟΙΊρ51 ἐξηπατήσγαι ; πᾶπὶ ῬΆΊ1|1Ὸ ΤΠ ΘΥ Ἶτ15. 510. ΠΥ ΘΗΛ ΙΧ, 
Ἁ - πὶ ᾽ ᾿ ΄ 

2) προαγορευτικοὺς) 510 Ἰοδοπάϊιηπη ΡΡῸ ντιραΐα πῤοςαγο- 
᾿ 

φευτικοῦς. 

5) ἑκάστῳ ---) Τὰ δαϊε. ΒΊραῖ. : ἑστάτῳ, οὲ ἴπ ΑἸάϊπατι 
ἑστάστῳ. ἴσο σοΟΥΡΕΧὶ ἑκάστῳ, εἰ (ΟΥΠΟΓ 5. τοῖο ψουὶ: 

τιχιλοτείψιιο. Ῥαυ]]ο ροϑὲ ἀν} Ῥανγί!οπ]αμι δὲ ρΡοϑδέ πάντες, 

οὐ (5. Θηΐμι Βουῖῦο ΡχΧῸ οἱ) οἱ αμίΐίθ κατὰ τὸ ἐντὸς; πᾶπὶ 

οἴΐαια. ΡΆΠ110 ᾿πίο 5. Ροϑὲ ἀγαθοί, οἱ (510 βου θομάπιμι ῬγῸ 

οἱ) οἱ υΐβ καὶ κατὰ τὸ ἐντὸς 11 ραγίϊου!α ἀρεῖ. Αἀάο, 

ᾳιοὰ Οοάοχ Β ΠΙμπά δὲ ποι ΠπΠαβροὶ. ᾿ 

σαρ. Χ ΧΙ. 

1) Περὶ δὲ συνταγῶν, ὅτι -- ΟΡβεσνα ἢ] οομδβίσπιοίῖο-- 

ΓΗ ῬαρΠοα]α6 ὕτι. Βιοάρηχ ᾿ποάο ποβ:.- ἤζοπ εἶθ; συντῶς 

γαῖς, .1) 215.8᾽. πάπιζολ αἷθ (Οδέξεγ εἴδιν “επδολεν “Ποίπι-- 

Ζοῖ ἀπρεύεμ, εἰς. 1)6 58. αὐπίθπι ῬΥΘΟΟΡ ΟΠ] 58 {)Θουτα 

εἰ οὐππῖπο Ὧ(6 ἱπουβαῖοηθ 51 41 Ῥυδοίον Νοβίσαμ οἴ πα 

Ῥίαγα Ἰαβοσθ ψ6]1Ὁ: δάθαΐ Ῥουρηντ, 46 Αρβμ. Τ'. 1. φ 

25. Ὁ. ὅδ. οἱ ὅ6. Ἰδίτιπθ σομπμποηΐαι. δα ψευρα: καὶ μὴν 

καὶ οἱ ϑεοὶ συντάξεις μὲν πολλοῖς ϑεραπείας ἕνεκα δεδώκασιν τος 

ἐκ ϑηρίων.; (ὐομπθηϊαίογοβ εὐ ὐπορ. δάν. σϑπΐ. 1,. 1. Ρ. 

“8. οαπ. Ταιρά. Βαῖ. δὰ 111ὰ νεῦρα: [μέ οἰδιεην αἰέφψιροσν 

ἐεδοενμμέ οαρὶ.; Οαγοῖϊ Ττ. Ἐπ εν μπηαγκ δὲ Το. Βεπεᾶιϊοῖ. 

Οδγρσον ιΙββογίαϊ. 1)6 Αὐτ8 δίοαιθαθ. ῬΡῈῚ Αδσγοίονεπι 

αριὰ ψοΐεγοβ 1 νἰδθ τ] 1088. οἱ οι ρα ΘΧΡΟΒΙοπ θῖν 

Ἰηογοιιθηίῖ5. Γρ8ῖδο 1729. (1 ΑοΚουιπδπηὶ ΟΡιιβοῖ]15 ----.) 

ϑοοῖ. Π|. δ. ὙΠ; τὰ. Απρ. ΟΠ ΜΙβοοΊ] πο 1ἰ{{εγὰγ]8. 
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ΧΤΙΙ, : “ογίγας πε Οἐϑολέολέο αἷο5. ϑονεπαηιζε  δηετθ απ 

εἴοτυ «Φέον λεῖα. “ἤν. 7126» 7. Οδον  ονγυοέδέογταίγαί Οὐ ἄέζε., 

ΟΡ ρ. 422. ποβῖεν ἡποάπρ Αὐἰομιθουνι8. οἰΐαία». οἱ Κ. 

ϑΡΥ ΠΡΟ (ὐδδολολέθ ον «(ρσῖνεγ μπαρ. 'Πογα. 1. Ρ. 129. 

2) Εἰσὶ δὲ, οἱ καὶ τὴν ἰατρικὴν --τ εὐφῆσϑαι.) Ῥτο -εὑρε- 

σϑαι, τἰῦ να] δο, ΘΟΥΤΟΧΊΠΊΠ8 εὑρῆσθαι. ΑἸΙαη ΟΥΙΡΊ ΠΟΙ ἃγ-- 

15 ποθ οδο πᾶγγαὶ ΝΜίάχ! 5 ΓΎΤ 5 1) 1556 0. ΧΠ, δεοῖ. 2.: 

Φασὶ δὲ καὶ ἐατρικὴν εὑρῆσθαι τὸ ἀρχαῖον ὧδί' Κομίξοντες οἱ οἷ“ 

κεῖοι τὸν κάμνοντα εἰς τῶν ἀγυιῶν τὴν ἐν τριβῇ, κατετίϑεντο" ἐφι- 

στάμενοι δὲ οἱ ἄνθρωποι, καὶ ἀνερωτῶντες τὸ ἄλγος, ὅτῳ τὸ αὐτὸ 

Ξξυμπεσόν, ἔπειτα ὦνατο ἢ ἐδωδῇ τινι, ἢ καύσας, ἢ τεμὼν, ἢ δι 

ψήσας, παρετίθεντο ἕκαστοι ταῦτα κάμνοντι οἱ πεπονθότες πρότεροι 

καὶ ὠφελημένοι" ἣ δὲ ὁμοιότης τοῦ πάϑους «συναϑοοίσασα τὴν τοῦ ᾿ὀφεα 

λήσαντος μνήμην τῇ κατ᾽ ὀλίγον ἐντεύξει ἐπιστήμην ἐποίησε τὸ, πᾶν. 

5) οὔσας μεστάς,) δῖ. ἐχΣ Οοα, Β. ἀ641 ρΡγὸ εἰσὶ μεσταί, 

4) Ὅταν γάρ τις λέγῃ νηρείβων δωμὸν χειμῶνι συνταγὴν δὲε- 

δόσϑαι τισί:) ΜισαηΙ ωταν γάρ τις λέγων ἡ ῥείδων Ὁ δωμῶν 

χειμῶνι σ. ὃ. το) ἀποα που 155 μπὺ. ΕΗ. Ὗ ΑΔ] βϑι πη ((ὰ Ἐπιοη-᾿ 

4αιε. Τι. 11Π} οἰ οχιά, ἀπθηι 1π τοΠησοηΐρ Πἴο βεαατϊίαϑ5 

5ππ|. [Πδπίτθη 1. ὁ0. ἀἐδοοήο, αοὰ Ῥέβε λέγει Νηρηδωνι 

βοσίροὶ λέγῃ γηρεδων, ᾿ 

5) τὼς χείμας [ργορνῖΐο χήμας} τῶν πελωρίδων), Ιπ εὐ, 

ρα ῖ. οαἀϊίμμηι οϑὲ: στ. χηλῶς Ἔτι ας Οὐοά, απἴ ἴηρομαθ 

ξαΐθαν; πο 1πἴ6}}Π1σοὸ.. ΟΟΠΐτὰ 81 χείμας, αἱ οάοχ Α οὲ 

ΑἸατ5. παρθηΐ, νοὶ ροῖδτι8 χήμας ]οσἰϊαν : ομτηϊα ᾿͵απα ἀο 

ἀππποῖαα τηῖ]. νἹἀοηΐαν. Νά Αχίοιηϊάογτιβ ἰδησὶξ νοὺθ 

χήμας 1ἰἰᾶτὰ νΟΟΘΠ], ατιᾶο ἀηϊεσοάϊἑ: χειμῶν. Ἰδ ἀπο ἴοοο 

Ῥαΐθι. 1118. ΑΥΤΟΠΆΣΔΟΥῚ ἰοιρον θτι5. ἢ οἱ Ἐἰ 8815. ρδυ ον 

ΒΟΠΆΤΘ. 

6) ἀποληρήσας) 51. Ἰοσομα τι ΡΙο ἀποκληφώσας, τῷ ν]-- 

δο Ἰεροβαίτν. ᾿Αποληρεῖν ε51 οἰρζίγάγδ, δῖνθ, γόσν ἐκιεῖο χιῖε-- 

Φίδηιθ εἰἰδρεογείογο. ῬΥὸ ἀποκληρώσας ἸερΡῚ ἀποληρήσας ἴᾶτν 

νοὶ Τοαρία5. Ἐπβοπδαίε, τὰ ϑα14, Ψο]. ΠῚ. Ρ.. γι 
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7) καὶ πελωρίου ἐγκέφαλον, τὸν ἀλ.) Τίοην, Ὑ αΙ 6βῖπιθ ἤτιπο 

Ἰοσιι} δῖ. οασοηάατο σόα: καὶ Διὸς ἐγκέφαλον, τὸν ἀἂλ. ΤΌ γο- 

Ῥεγώϊαϊ δ, τπατῦ (ἢ πιοπάαίϊ!. Τ,. }11.),. Μμεῖξ ἐοοιείῖο εἰ 

. δεἰποέζέ8. φιρέῤιεδοίαγη, παἰπεοοαίμεπι γατ 8, Διὸς ἐγκέφαλος, τιέ ἐρα-- 

αὐέ ἐϊδογολέμδ. (γι4ς ποΐδμν ἃ) οἱ ὅϑὅδῃλιο]. Ῥοα Μι- 

.80611ἀ. 1,. 11. ο. 6.) Ζμηζιβ δ βδάογο ρίδοβ: 

"»π-πι π-ι - - δε ψιεΐα 

δοαγιν ργαρίογιϊ, οορούχιν 7οτῖδ ρᾶθηθ δι τ ηλ2.““ 

Οιιοα δὲ οὐἱὲ λάθο οπιοπααέϊο, ηεΐηιε5. αΥγζαϊοί, ρϑεδίέ οἰέαην 

ἐθϑ εν καὶ Πέρσου ἐγκέφαλον: παην Φαΐῤ[εδ « ὐγαροίς μηδικὸς 

ὄρνις δέ αρροζωίμ8. Ἐςδδο νὐϊ]δαίαην Ἰδοίϊοπθαι σοίιπαὶ, 1ἴα 

ἕδῃχοπ, τὶ ΤῸ καὶ απΐρ ἀλεκτρυῶνος αὐ Ἰοτιία τὸν ΡΟ μη, 

δ) καὶ ᾿Ινδοὺς δάκνοντας» πέπερι, ὅτι μέλαν "τὰ ὅτι {Π} 

ἯΙ. Μαϊεβῖο (1. 9.) δου 81 Ῥγτὸ τὶ (Οδίθγμμι πέπερε δϑὲ υὸκ 

ἃ Ῥογβὶ5. ῥγοίδοία, απ ἰοὺ ποόπιθη ἃΡ [π64]18 βιιμηδου αηΐ, 

τί, δὶ γδοῖθ ἢἸΟΠ1Π1Ὶ, (ὐΔ]ομτ5. Δ 1] ἀοορί. 

“9) --- καὶ ἄστρων αἴμα, δρόσον) 510 οἴ οοάθμι Ὗ αἰοδῖο 

(. 6.) Ἰοσοπάτιην τὸ σα] σαΐα : καὶ ἄστρον αἱμαδρύσον. 

10)" τὴν ἑαυτῶν ἕξιν ὑποδεικνύειν.) Τα Θχ λοι: Οοάοχ Β, 

θη δοασαίτιϑ δαμι, Απΐοα Ἰοσοραίιν: τὴν ἕξιν ἐπιδεικνύειν, 

11) τ ϑεῶν φιλάνθρωπον συνιέναι.) ΟΠ, Τὰ ριδΐο}. δά '"Γι- 

ἔπι 111. 4. τρῦτάτιο ΥΥ οἰβίεπ. 

.12) ᾿ οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ἔν; τοιοῦτον ῬΥῸ ῬΥΙΟΥΟ οὐδὲ 1656-- 

Ῥαΐιν ἕν. Εν οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Ἰπνεπίίαν ἀρτπα Νοβίσαμι οἰ 

δΌΡγα 1. Τ. ὁ. 2: ΘΕ. ῥγοόοσιη. 

12) «Σκέπαρνον τὸ κωδιον ἔφη τις, ἐπεὶ σκέπει τὸν ἄρνα.) 

διδίιη ροβὶ τὸ κώδιον στ]σο τἰογαξαίτιν τὸ κώδιον, αιοά 46-- 

ἴον, αὐ δι ρου νἈθδ ΠΟΙ. 

14) Ξενοκράτους τοῦ ᾿Αφροδισιέω) ΑΥ̓ΤἸΟΌΠΙ πὶ τοῦ Ομτη 

ἨΟΙΒΚΙΟ Ἰηβογμ. 196. ποὺ δμπίομῃ βουιρίοσο νἱάθ Ἰπαϊσ. 

ϑουιρίογ πη. 

12). φοβεῖται ἢ Ὦ μ.} Ῥαγιϊου] απ: ἢ ΟΧ σοπίοοίθτα 8011-- 

Ῥ58:. Ἢ ργορίθι οχίϊαην. ν ΡῚ φοβεῖται [Ὰ 0116 δου θοσὶ 

Ῥοΐμ, 
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16) χριστὲ γὰρ ἢ ἐπίπλαστα, -- ΗΠ ο νιο56 Ἰοροβαίαν 

χρηστὰ. Οἰὐιοά απο νἰϊι Οογπασίππι ΠΟ Τα ρὶ νον 

ἰοηίοηι: ἔϊπομοπία οπίην απ ὠπρέαςξέγα,, απὸ οἶδος αὶ 

Ῥοΐιιδ, --τ. ἔϊποὸ Τὰο11 ΤΠ ρΡΟΟ αὐ 5. Ἰοοιι5. περὶ χυμ. Ρ. 48.: 

χρίσμασιν, ἐγχρίσμασιν, ἐπιπλάστοισιν, ἐμπλάστρισιν,͵ ἐπιπάστοισιν, 

τι ΒΟμολα5ι. Αὐιϑίοριδμ. δα Ῥ]ΐ. ν. χιῦθ, οἵ 84): Κατᾶς 
᾿ »" ' Α ὔ Α Ν Α 

πλαστὸν.) τῶν φαρμάκων τὰ μὲν ἔστι κατατλαστὰ, τὰ δὲ χριστὰ, 

τὰ δὲ ποτά. τινὲς δὲ προπαροξύνουσι, κατάπλαστα λέγοντες. "ἔστιν 

οὖν παστὸν τὸ πασσόμενον, πλαστὸν τὸ πλαττόμενον, δ, ἀλλ κακας 

πλαστὸὺν λέγεται, καὶ πιστὸν τὸ πινόμενον, Αά 46 μι Ἰθοαι οομξ, 

Τϊοιηϑίου α8. 10 οἰΐδιῃ 1. ΒΠοα πὰ αα ϑογίθομ. Τιαγσ, 

». 14. οἱ 84. δά 116 τοῦρα: Ζ0έρίμπτον ἸΠΙ 5. 6556 --αὶ 

Ῥδῖ]ο. τοϑὲ πλα]ῖμι τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασιν, οἷς --. 

17) ὅταν αἰνίσσωνται οἱ ϑεοί :) Αἰνίσσωνται ἴῃ ΘΟμϊποίγο 

μιοᾶο βου 081 ῬΥῸ αἰνίσσονται, τ «ἀπίοα ογαΐ. 

18) ἀρνόγλωσσον βοτάνην καταπλασαμένη ἰάϑῃ, διὰ) Ῥγο κα- 

σαπλασσαμένη ΒΟΙΙθΡ5Ὶ καταπλασαμένη, ἀμὸ σφ. ῬΊο ἰάϑη, διὼ 

Οοάοχ Β Πιαρεῖ: ἰαθῆναι" ἃ διὰ, Ργὸ ὅποὸ ξουίδϑϑ πιϑῖττι5 

δὶς βουιθιίῃν: ἰῴϑη, ναὶ δὴ διὰ ταν Οδίεγαπι ππο ἴδοι ΤΉ δο- 

Ῥἱιαῖθ ΝΟΣΙ Ἰοσι5. ΕρΙίομη. ὧδ οιυγαοπθ πιο θαμὰ, οἰ 

ὙΠ Ε. ΗΠ, Ὁ. 4. δα: Βονπᾶναι: ; 

Πρὸς ᾿Ανάβσωσιν μασϑῶν: 

Κίσσου φύλλα᾽ καὶ ῥοῦ δραχμ, δ΄. ἑψήσας, πυρίᾳ. αὐτὰ δὲ λεῖᾳ 

κατάπλασσε, ἢ ἀρνόγλωσδσον, καὶ σίδια σὺν φακῷ, Νορβίγτηι 1ο- 

απ ΡγοΐουῈ οἰΐανη Κὶ, βρυθηροὶ, πὰ ΠΡγῸ, 4πομὶ ᾿πβογῖτ 

Ἀ51. Οεδελζολέο εἶθ 4γεπονζισιάρ. Ἴ οαι. ἱ. Ρ, 129. 

10) σύνϑετον δηλοῦν τὴν βοτάνην καὶ τοῦ ἀρνὸς γλῶσσαν.) 

Ῥγο σαΐδοΐα ἐδήλου 5ΟΥΊμ51 δηλοῦν Οσάϊοεμι Β δεφαπίι5, (αἢ 

ἕαγταθη ἑοίπθ. πιὸ Ἰοοσ τὰ Ππαροῖ; σύνθετον ὃν δηλοῦντα 

(Οἱ) ἢ τοῦ ἀρνογλώσσου ἂν 8ε ταῦμεν (οἰο) ἂν εὕρης, Ῥγο, σύν- 

ϑετον᾽ --- ϑεραπείαν εὕρῃς. (ὐοίογα ΟΣ οομπίσοίαγα βου ρ51. Ὑ 1-- 

80 Ἰοραϊραΐιινι : φύνϑετον ἐδήλου τὴν τοῦ ἀρνογλώφσου βοτάνην. 

οἵαν δ᾽ ἀν Θ ΞΞ ἢ 
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20) ἀπόβασιν) Απΐο πος οἰ δ!εῖτι5 ΡομΪῈ ΑΥΤΙΟΉΪ πὶ τὴν. 
Βθπθ. Νᾷμπι πὸ δϑπογα! ἐδ ὀνοηίι, 864 ἱ ϑρφοία τιον 1ὸ- 

αασταν πο Ατὐτθμοτ 8. 

21) περιπόλήσει χρησάμενος) 91. στη ΠῚ. Ὑαϊοβὶο (ἔπ θη-- 
ἄαιι, 1,. Ἴ11) ὀάδηάϊν οασαν: ὉΕΟ πυρπολήσει, ΝοΒεδπι 
Ἰδιηθη ἸΘΟ ΠΟΙ (4. δἰἰὰ πη] Ηογοτ πἢ|8. ΑἸδαμάου ἐπ πῖον 
ἴηι ΤΠ 55 ΤΑ ΟΠ  τι8 ῬἈΠΟΙορίοῖο φασι Τπδ 118. μἴαύπ παν 
ΟΣ ΘΙ ΡΠ ΠΣ, Ἔχ δυΐοσγαρπο ἴῃ ΒΙΡΙ οΥτόοα ἘἨΚΕΦΎΗΝΙ 
Ἠοπαηᾶ ἀδϑουγαϊο πῆδιτι {τ|8{] Βοπίδηϊηΐ - ΑΘ ΘΡΊΒΟΟΡΣ 
ἈΠΟΥΤΕΠΙ 5Ό ΠΗ 21, ΜΝ ΘΠΘΙ115. ἀρτιὶ πχοτ Ἰδοορια (δῖος 
τειν ΘπδιαΙ. Επ8. ναυρα, ἀπᾶδ᾽ ἅτ δοίμμ!, Παδο 
ϑιυηΐ: 

»»ἝἹριοηνίαίογδ ζοοῖιδ ἐἰϊωδίγαίδϑ, ἀπέ Ῥοράϊι5. ἐπεοιμεζαέίεις, 

᾿ιυρσιξα φιΐα, “Γγιληἐαϊϊο ομγαιίοθεδ 

ΤΠ ΘΙ πἰ ΡΙ ασἸπιπ πὶ ΒΟΙΙΏΙΟΥ ΠῚ ᾿πἰου ρυοίαμιθηία 
Ῥόγαπίνημί. ΝΘΒΡΙΟ δῃ 1θηὶ 46 115 σαι ποτ, «αὶ οἰτ5-- 
τηοαϊ τατον τοί θη Ἱππίου ΡΥΘΙΑΡῚ βαϊασιτηΐ, Οαϊοαια 51}, 
Ἰα]οι Αὐτοιί ον] Ἰοσια. ἴῃ Θρισπθα ρογία, Βαθνθπΐθ δα 
ΟΟΥΠΘΑΠ ἐδηδίογρθ, ρον ποία νἱάἀο!οοὶ οχσ ἄρηβο οἔ 
ΟΡβοιο τϑάορο ΕΠ ]Ὸ5 88πῸ0 διαί, οἱ στἰ αἰοα]δο Οἱπι5 ἐβ 

ΒΟΠ.}118. Ομ οἰαίοη08. 5604 οὐ 1160 οχ ἱπδμὶ Ῥτογϑεῖδ 
τὸ ἔριισίσα ἀἰντ παι 6 ΘΟΠΘΙΙΣ ΘΥΠΘΡΟ; ΠπΠΟΪ)}18," 4] 1.8 

11 80.100 {15. ΔΙ ὦ ἀϊνίμανθ, ἂς ἰα παπᾶ) ὁ ἔπυΡιΔο ΘΟΘΠῸ 

ΟΥΤ ΣΟ 15. ΘΘΠΙΠ]81Π ΘΧΡΙΒΟΔΡῚ ἰοπίατμη5, Παι ἰγτῖτι5 

ουβα. ΟΣ ἴαρον. Νοη ῥαϊιοα {ΠΠΠ|π|8 Θογ ριον 5. ὀνειροκρὶ- 

τικὰ δ οἰγιο]οσίαι, οἱ ποιηῖππη 5 1 Π ΕΠ Ι ποῖ τοίοι- 

ταμίαν, αα6 ααϊάοι ὈΥᾶῸ ὁδοίου 5 [ον ἰβοῖπα 56 π|: ψοῖοὰ 

οὐσμν ἢ ὠξίνην ῬΥΟΙΠ ΟἹ πἸοΡοθάθῃ δἰ σι ἴρανο, ααΐα τὰ 
ψα]οὶ ἀξία: ἀετον ῬΥαΘδθηίομι ἀμ η1, δι “αἰ ομη ἔτος ΔΗ Π5 

ἀϊοῖίαν, Ππονπᾶθ γῸ8. ἀέτεα : - κριον" αὐ ἀομλπαίτιμι, 5601. ΡΥ̓Πι- 
οἱραϊιαη. 6856. ΤΟΓο  οϑάτιπ), ἀπο 'κρίνειν ΠΗΡΟΥαΡ 6 ἀρτιᾷ νο- 
ἴργοβ 81:5 η]Ποαθαί: ὄνους ἘΠῚ  α ει, εἴ οὐπιποάπηι Ῥος 

8106, πᾶν ὄνασθαι ἱπνᾶγὸ οϑὲ: πρόβατα Ὁ. ῸΘ  Ο5511ΠῚ τῇ τι6- 
ὶ 

5 ἀθηοΐαγο, εχ 60. ΠΣΠΙΪΣ ΠῚ το προβιβάειν, οἵ προκόσειν 



-" ἈΌ ἈἘΤ. ἘΤΒ. ἵν δὰ Χχη. δ 

ῬΥσοσᾶογο δἰἴ, βοὴ ῬυΟρΡτοαϊ, «(οά οἰ ποθὴ οχ ῬΊ ΠΟ πΘ 

ἐΡνοθοίτ 110. ἀθ Βδου, ΑΡῈΙ οἐ Ολτπῖ, οὐ 18. Ἰαμηθη α 

ΤΆ ο οι ὄνον ΟΥ σ᾽ Πα Οοπὶ γτοίογαι; πόνον μὲν γὰρ ὄνος, τλήη- 

τικὸν γῶρ τὸ ζῶον" πϑοκοπὴς δὲ; πρύβατον, ὡς καὶ αὐτὸν δηλοὶ 

φούνομα. ΑἸϊάαιιο δειϊπδιοάϊ Ἰπβον τ Αιθαν 5, ἀτιὰ 6 

Ῥγορθιποίμαιν Βομ Πα διϊὶ να τη. ΓΟΥΤΟ Πρ. ιν. 

δᾶ. ΧΧΙν. (δ ππεα φαϊέ. εαρ. Χ Χ 1.) ππουθουιτ οὐ γὰ- 

ΤΙΟΠΕ5. 51} Τα "6. Θ᾽ ΒΟΠ 115. ΡοΡοορίαβ τοούπδοῦ; 1π- 

Παμηπαϊοιθιι δο Ποῦ οαϊαρ  αδπχαΐο ῥ᾽ αὐ αρὶπὶθ, νίῃση1- 

ἄδην σὴ ουγαία μη; αἀἰιαδὶ ὙΟΥῸ ἤοὰ δ {1π|8. ΕΠ 5801 (ἡτιοιηΞ 

δὐϊποάππι ἐδ. Ἐἰδ,. 41} ογδοιία βου δοι αι παι ρ΄. ΕἰἸδθοΥ 

Ἀδαχίπνιβ Ἔγγῖαβ. δέν, 111.} οοηδιονο πποάἸοίια, αὐτά τι 8 

ΒΟΙΆΒΙΟΤΤΠΙ Δ δ σι τ15. ̓ ποὐ ἸοἹ πᾶϊα ἴθ Ρο. 15 ΘΠ ἀρον- 

{{5 ἀσοι558ὲ, Ρ δη αΡ. Π} Ὑ]) 0586 το εἰ ρογαπαὶ, ἃ ΡΥΟΣ 

Ῥίογοα Ῥεχγαρίπ μι φλεγμονῇ 6586 τϑιηθα πηι, 1 ὁχ Ῥιοϑοὸς 

γ16 Πα 18. 1. ο. ΟἸ ν. τπβροὶ ιδίζοπο ἀοχττπι. ὁχϑ 

τι 1  ππδἰΟΓῸ}}}, τιη8 ΟΥἹθῸὸ Δ ἄγ 11, ἀοά οοἾΠ ὅα5 

ὃχ Ηἰρροοναῖο οἂρ: ΧΧΟΧΥΤΙ ἀθ. Ἱπτοῖ μι ἀἰ ΟΠ οα  υδ, 

εἰ Ν]. Αρπουίβιη. ΕΟ ἘΝ Ῥοῖγθλο ἐἴοπι δα). ἈΝ ΧῚ ὧδ 

αἰΓοοϊοα: Ἔχ Οὐγποῖῖο (ὐεἴβο. 518. ἘΜ. οὰρ. ΧΧῚν οἱ 56ᾳ:, 

οχ (ὑ8ο!1ὸ Απροηπο 1,0 Ν,, Οπγοαῖο, ἐὰρ. ἰ., ἀἰΐβδαμο. Μ εξ 

τὰν ααοά ἐδ ΡΥΊΟΥΘ πιράϊοαηηοηΐο. (γα Αὐτοιηϊογ 8, 

ἀρου τη. οδὲ: ΠαΡΤ αὐ 51] τ} 6π|, Π}1} 10. ΙΔ ΠῚ 1 Πα μναίϊο-- 

γ0 Οἶχοα ἩΡΟΓα ἸΔΡΟΥ ἢ θὶ Ψ]δάμι 5101 0586. ΡῸῪ 4 ϊοί θην 

Ἰαοίανο οὐ θοι Π), πᾶσ ὸ ρ] αηΐασίποων ἀμ θα: δὰ οἰ οη π 

ΠποῦΡρὰ ἀρνόγλωσσος (ἰοφ: ἀρνέγλωσσον) ΟΥδοο δ ποιπ] Δ γ11, 

«ποι τισι ηλ ΟΥ̓ 51 σπ"ΠΠοαῖ; βοά οἱ προβάτειον ἀἴοροθα- 

ἴπν, ἰδϑέθ ἘΙοβοου 6. Μ]ηι15 ρουδριοπά οδί αἰτονῖα5. οτ-- 

Δ ΓΟ π5. σοπΙδοῖαγα: ἸΘοα Ἰπίδότι) ἀἀθοῦθαπι, Φρόντων 

ὃ ἀρϑρ. ---- Οπυρπολήσει χρ. απ. ἔ,. ὡς Ἶ, ε. τ᾿ χρι 3. Τηομπίο 

φαϊώαπε γέ γέξξοιοα ομγαί ἑοτθ᾽ (ἃ 1)118) μοίλέε τξδιε8 οερὲ 

δέ ἐν διεθειγ ἐδ αἰοανυιιαγθ, εὐ ἐστιὶδ ἀεἰμιοίίοννθ τὐδῖέδ, α7- 

"μέν αὐϊοναέμ5. δὲ; φιιαδὲ γεὸ8 ἔρθα πιο οι ηιοπίο δομ-- 

σιμογθέ. (Λυϊ Παοῖ δ᾽ α11}6. οὐ} 1ππϑ: 1016 δραί [αἴ10 5.0. 



458 ΒΕ ΝΟΤ ἈΞ; 

τσ θαηδ 9 δὶ, πἰ8 τηορίγο σοῖθξ, ψιαιοιϊαη πυρπολήσεως, 

οἰχιβοι οἀοχαγοίπν, ἰδπαπαϊῃ νῸὺχ 68. αἰοία 81} ἀπϑ᾿ τοῦ 

πύργου, καὶ πόλιος, Παὺ πύργος (ρταοίοι ποΐαπι ἔπ} }15. 515}1-- 

δ οα ΤΟ 6 11), 401 ΡῬοβίθα οχίστα τυ ΐδίομο ἀϊοαβ5. οϑὲ 25127:-- 

ϑδῳ. ἄὰοὸ ΠΟΙΒΙΠ6. ῬῈΣ ππίνϑυβαμι [4] 1απὶ, (ΔΙ Δ Πα Τ16. 

Βαρυ θα ἀρ ΡΟ] αππιν. αείοροβ σίοβδαο: Πύργοξ. Τμρ δ. 

ιώίσιιδ., ἀἴαθιθ 14 «πάθῃ. ἰδ ρυ  ἄθη ἃ. ἀοο δ, Ὑ1}15. Δη1- 

χηδανουβίιῃ, ρΥεδοοίθι6, ρΡοβδὲ είν ΝΝαηπλτηιὶ 1. ΜΊΞΟΘΙ- 

1Δποὶ5 ἃ Οπίδοιο 1. Οδβογνυ ίϊοῃ.,, ἃ (ὑάϑάπιθοπο δα ϑ8ιγα- 

Ἰ͵οποην, ἃ οάοφβδομπαϊοο, ϑέθυγοοπίο δα Ν ρσοίλιμα,, 0 Ἐ[8- 

ατίαπο ξππῖο Ὑ΄. Αμππιδεν ον 5,. δ᾿ οΥία556. 1 ποιιοη δα 588-- 

τὐθτα,, ἰγδάποία, ᾳποά {ππῊ  ]Ρτ15. πρθῖπην, ὅο πο μΙ τι8.. 

δἰηΐ οομΐίσια: ἐριραία, οσῖμάθ, ραάθηι. ὩρΡο]]αἰο, ῬαΡ 15 

αὐυοαάθο (85:01115,; Δ) ν]ο15, ἀππ|ᾶθ Ἰομβ τι5. 40. τ Ὲθ.5 ἀρο8- 

βοηΐ: δἴ(μπιο 14 αυϊάδι, ν 6]. χα θομ15. οί, δια θη 18 

ῬοΙγ θέαι νυ εἰον, φαοά (ΟΙ ΠΡΟοΥΪὰ 6. ρᾶδοβ πα δγαὶίαμι ΤῚΡ. 

Οὐδροῃϊ, 4π| 605 δχριῃρπαγαῖ, τὐο5 ποιηίπανοῦιξ: τοὺς 

σύργους (παι) καλοῦντα πόλεις, ὥςπερ ἐν ταῖς ϑριαμβικαῖς πομ- 

παῖς; ἸΠΜΠΘΏΒ,. ΠΟ 18 5158 Βᾶ5 08. 1105 τιῦῦθθ8. 6586, Πα] 

4πᾶρ πρίσιν. ΠΟμλΪπο0. ΘΟ ηΒΟ δ ἰπτ, δα οχιο! επάδμ ἰγάτιη1-- 

ῬΠδμΔ5. Θ᾽ ΟΡΊ Δ, ΨΕῈ1 “παμ) ο550η1: ὁ. πυθἰπη 2. ΟΡΡΊάο-- 

ΧΠΠΊπΘ. 5᾽Π Π] ΟΡ ἃ, 480. 1 {γα Ρ 1 Ροπιρα σοβίαθαηίον. 

Ν πὶ οὗ ἰἰαθο ΠΡΡΟ5, αἴψπιρ ορριἄα ἀρῃοῖ αν! βο ία, παάρ 

1ΠῸ ἀρὰ Ομ άπαμα ΠΡ. Ὑ1.: Ομηγδέρριιδ, ομγὰ ἔμ, 

ἡγιαφρλο (ποδαγίδ οὔογοα ορρέαᾳ εδϑοπέ ἐγωγϑέαία, 6δἐ. βοϑέ 

εἶϊθ5 ματιφο5 Ζ αδεὶ Π͵]αχέπιξ δίρηεοα, ἐλθοαδ 6558 ορρίάογιεην 

Ομεφωγὶδ. εἰξαι. ἽΝτιπο οἴϊαιι Ῥχου  ποῖα5, τ θαβπ8 σπ]1 50 

πη Πα μλιῖ5. Θαντ. Ῥίοϊαθ. οἰ σῖε5. 504 δα σύργον τιῷΊ, Τ6- 

ψϑυΐαχατ, δι αὐ ΠΟΙΏ115. 510}}}Π{π4]ποηλ ΤΌ ΒΡΟΧ 8556 ἀν- 

του ἀοστμ 4118. ἀἰοαΐ, 851 ναϊδαῖαμ Ἰθοϊ Όπ θὰ ἱποαῖῃγ, δαΐ 

ψεΥρ σγούδιἴβρο ἄσο, τοῦ πυρὸς ἀϊοίααι, ποαῖθ 1ά ξουβιίαμ 

αὐϑατῶο; δοι. ἀπο τὰγγὸθ ργᾶρ οαοίογ5 ἀράϊβοιβ δᾶ δον 

{ποτὰ 10}1}1 ν]ἀοαηίαν, βοιὶ ἔοτίς (πὰ φαττπι ζαρίλσια ΡΥ-- 

γΙη 1411 δἰ σ ποραμίον ἤσαγα, αἀποηταηχοάπιῃ ὕση0. οἴΙᾶμα 



ἈῸ ΑἸ ΠἸΒ: Ὑνὶ ΠΑΡ. ΧΧΠ. 480 

ταϊποπιαν. αὐ Ρ᾽ αν μιὰν ϑδογάνιιὴ δοάίσ ἰπνγοβ. [π6- 

Ῥίον ον ΨἸΔΟΙῺΡ τοῦ πύργου οΥὐἱοίπαιϊο, πὰ ΟΥ̓ΆΘΟΙ 

εἰγιιοϊοσδίαθ ἱπθόνιι! παρὰ τὸ ὑπεράνω γῆς ἵστασθαι. γ- 

χαμιϊθιμη. δαΐπι ἀρ}! ] αἴ. Ὁ ρα ἀποία νἰἀοιαν Αἰπς 

᾿ χηϊάπιι5. Μαγοε πὶ 11). ΧΧΊ. ἀΡῚ ρυγαιμάθθ ἀθβουῖτ 
] 

Ὀἱι: φεᾳο ἤφωσα ἀριεῶ (ἐφοπεθίαϑ ἑείοο,. δὲς ἀρρεῤίμέτκιγ", 

« φιεοώ ΠΥ] ἐβηυδδ δρδοίεπε τοῦ. πυρὸς, τίξ 105 αἰἰοέηυεξ,, ἐχέθ-- 

ἐχειεαζι  ἔπν οομαεν. ΟΝ αἴτι8 Βοναι ταΐουρτοδ, ἀπιθῖλ ΟὐΥιι-- 

ἀτῖιι5. οὐἸάμι: “γραηυζαίεβ ργοργίαε Τοριίαν “[εον ρέξοριεπν 

δοριίογα διι7ι. ΠΧ ΩΣ πποίο οοπϑείχμοία, οἐ ὧν σαοιπιοῖν 

διἰμοία ἐμ πιοάμπε γἐασεσναθ διεγφοιέδ, τιιθ δὲ ἐδ ποιπεὶν 

οδοέ ἐπείδέια. ϑοῖο 6886, 4π| μεῖς οἴχιπο γϑίγασοῖαν. οὗ 

᾿αἰνονϑα. ΡΥ ΪΟσιιἢ. 50 11αρασιιν. αι Πταΐθμι, α1881 ψεγῸ 

θη ἰάδμι 517. ἴῃ ἔμοθ οἱ ἱεοογπα, ἴπ τέρα Εἴ ΤΕΘΌΤ, 11 

εἴμοῦ εἴ ἀμοογο, αἰϊϊδάθθ βοχοθηι 8. διαην ρέθιπιατε6 (πὲ 

τδῖῖ ΒΟΥΥ 15) ἐπ οοπιροϑέίίοπε οί εν ἱναξζίοπο ρτποί ραίῥα-- 

ἐὲ8 φογ ει ρἐέτ67' παΐρα. ὅτ᾽ ταπχοὰ νον [αἴοαυ, βαθρος- 

εἴπ πηϊπὶ χμαρὶθ 46 πιοπάο Ἰοοι5 οδέ, αἀυδην τιὶ Αγτομμ- 

ἄονὶ ἀμπορι5. δἰ ̓ ὰ5. ΔοουΠΠ] ΘΗ. ϑαβριοϊομῖβ ρΡαθοῖριιθ ἀδὲ 

ΘΉ 881, ἡβθθ, δὶ ποηιίπιι 51 11Π{π|| 1115. ΒΘ 1ϊα. {π|856 1 τὰ- 

ἰϊο, πὸπ τὸ χρῆμα, 504 τῷ ὄνομα ἴσον εἶναι ϑεραπε ίᾳ, αἰχι58οῖ. 

Τα ῬΥῸ πυρπολήσει οχίρδιια πιιίαίτομιο ἰθσοπε απ ΘΘΠ860 

περιπολήσει, ἰἰοοδῖ δὰ νοχ ἂμ ἃ ἀποφααιῃ Ῥγδοίορθα δι} τι511}-- 

“μαῖα ἴπ ρυϑββϑοηϊᾶ ΠΟ ΒΘΟΆΌΨΤΑΙ : οαάδιη ταΐϊοπθ, απ 

᾿ἀναπόλησις ἀϊοῖτν, οἱ ἀρια εὐ πδίαι απ ἐπιπωῶλησις, ΟἿ ΘΠ 

Πα ποι ᾿ἰρδαὶ ἀπὸ περιπολεν ἀδυϊνανο Ὁ τὶ 5ιραϊποοῖ, 

Ἐτοπίοπομ ΠΠππὶ Οαμα τ] ἃ 1 0116. τι5111}}, ατια τ. ΘΝ ΒΟΙΠΗΪΟ 

αἰάϊοεγαὶ, πιθὶῖτι8 Ππαρτιΐδδο, Νάπι οἰδὶ ἃἋ6ὸ ῬΥΆΘ56η8 ἃγ- 

ἀν 141 τοιπθάϊαπι ἐσηῖς δδί, τὶ ἀββουαΐ (6]55 σᾶρ. ΧΧΊΠΠ. 

ἘΡεὶ αααγεῖ, φέμδηιοοίς αἰοέο)" 68 εὐ ἐπνείεγατογῖπέ, τῖς οὐτ 

γα τερέϊουετν μὶγῖς σοπάποοτθ ἰαιθθη οἱ πηοάϊοαῃι ΟΧΟΥ- 

οἰταιϊί ποῖα, ἰἄσπι βοαπθη! σαρῖῖϊθ [αϊοίαγ : οὐόλ, ΨΟΥῸ (αι 

116) εἰοΐον" γοῖν τοῦ εξ, πεζγυς “οδίαγὲ αοὐοέ, αοὐμαο ζενγέ», 

ἐπαπιδιμέαέλογα ἰορὶ 86 ἡπορθῦ6.““ 



ΩΝ 

ἀθὸ ΄ ΠΧ ΒΕ ΦΟΤΆΕ 

52). πεῖραν εἰςέσϑαι λό γων.) Ὑἶδο:: εἴσεσθαι, απαδὶ εἰΐ ἃ 

ψΘΥΡρῸ εἴδομαι. 8584 ᾿δουιθύμπεπι: εἰσέσϑαι, απο οδὲ 1ηἶππ1-- 

ἀϊναβ ον. 2. ΘΟ, ἃ ὙοΡΡο εἰρίεμαι, (Οδἴοχαιη ῬΓῸ ἴατρι- 

κῶν πεῖραν εἰςέσϑαι λόγων Οοάονκ Β ΒαΑβροῖ: ἰατρικῆς ἔχεσθαι 

λόγων. ὰ 
,- 

ἂν 4 

΄ ᾽ 

432) μηδὲ ὅλως ἀλγοῦντες --- ἐμπύρων τι λαβόντες -- λη- 
λ-Ἂυν . “ἃ “- Σ 

ἴοα Ἰοροβαίαν: μὴ δὲ, ὅλως ἀλγοῦντες τὶ, εἰ εἴποιεν ἂν λάβωσε ᾿ 
λον ὐκ δν ἸΝ ὧν ᾧ ἘῸΝ 

"συνταγὴν) ἥ ἀπο ἱερῶν ἢ ἐμπείρων εἰ λαβόντες ---, Οοάοχ Β 
. ΨᾺ ἐ " 

Ἡπης Ἰοοιμ τὰ Βαροῖ: μὴ δὲ ὅλως ἀλγοῦντες τὶ, εἴ τινα λά- 
ΤΑῚ α κ᾿ “΄ Ἃ ἥ ͵ 

βωσι συντωγὴν “ πινη (810) ἄπο ἱστῶν τι ἥ ἐμπύρων, εἰ λαβόντες 

αὐτὸ φέρουσιν ὡς ὠφέλησεν πρότ. ---- ῬΥο νυϊραία:. ἢ ἀπὸ ἕε- 

ρῶν, ἢ ἐμπείρωνη εἰ λαβόντες αὐτὸ φέροιεν Εἰ. Ν' αἸοβιπι5 ἴῃ Ἔπηθη-- 

ἀαῖι. 1. ὄ 111. Ἰδσῖο: ἢ ἀπὸ ἱερῶν ἐμπύρων τὶ λαβόντες, αὐτὸ φέ-. 

ῥοιεν ----, ἱ. ο., ἄμμέ δὲ δωρρὲδ' Ῥτοίδηδ σέο «εἰοἐοπξαγ, αἰξ-- 

σιιξαί ατιονομίθϑ., ἰοπιεήν Ῥερογίοηξ οἷο. ἜἜμπυρα ΟΥ̓́ΔδΟΣ ἡ 

οραΡαμΐ νοι τη; ἀπά δἀο θην, 6Χ ἀΌΙΡτιβ 51σπα οἵ 

απδρίοῖα ὀαρίαθαηη, αἰ ΒΥ ρτε δθιάαβ.. ΑἸΠῈΣ 1661 παπο 

Ἰδοιὴ Π οἰσκῖτι5. να], ἀπο νάοθ.. Αἴάπο Ῥαγΐμῃ ὃχΣ 18 

Ἰδοιοπῖρτι5,. ῬΑΡΙΠΙ. χα οοηϊθοΐαα, ποβίγδμι οἰ ΠΧ μητ5 

ἸΘΟΙΓΟ ΠΟΙ. ς 

24) οὐ γὰρ τοῖς ὑγιαίγουσιν, ἀλλὰ τοῖς κάμνουσι ὃ. 8) Ψψεγ- 

Ὧα τοῖς ὑγιαίνουσιν, ἀλλὰ 6Χ τἰζόσφαο Οοάϊοα οἱ Α1άο 1. ἰοχ- 

μτ τοῦορὶ. Ἐπ ιαπ ΟΟΥ̓ΠΥ 5. ἔα ΨΕΥΙΟΠΟ ΘΧΡΥΘβ51, 

25) μηδὲ ἐᾶν ἐπαινεῖσθαι πρὸς τινῶν μέλλῃς.) Ῥτγο μὴ δὲν. 

τῖῦ να]σὸ ογαΐ, οομἑαποῖ ΒΟΥΡΒΙ μηδὲ, οἱ ἐπαινῆσϑαι ΟΠ 

Ῥ οΙεΊο πὐαΐανὶ 1 ἐπαινεῆῖσϑαι. ῬοΥτο οοπὶπποῖν πὶ μέλλῃς 

Ῥοϑιιὶ ὈΓΟ μέλλεις ῬΥΟΡΊΟΥ ἁπίεοοάφηῃβ ἐῶν. 

20) Με δὲ ἀπὸ μιᾶφ συλλαβῆς κρίνῃς ὀνείρους.) Ταπο 10-- 

οἴλοποι. σάοχ 8 ἐοαι, {ποτὰ Βοα απ Π5 δπ|. Ὑ1|150 510 

Ἰεσαβραΐιν τ: Μὴ δὲ ἄ. μ..6., τῆς. πρώτης κρίναι εἰς ὀνείρους" -ττ, 

527) Πείσωνα) 810. βου θοη άπ ὍΤΙ ῬΘῚ ε; ΕΝ τὶ 1 

ΡΥ οἵ ΒΟΥΙΡῚ δῈ πη οϑθι πὰροραμί, Πίσωνα, Ἐπιδην ραῦῖ]ο 

Ῥοβὲ 5ΟΥΡ51 Πείσωνος εὲ Πείσων. ὉγΟ Πίσανος οἵ Πίσων, 



ΑἸ ΚΕΎῪ.: ἘΠΕ. ΤΥ ΟΡ. ἌΧ ΚΙν. ἘΦΟῪ 

οὐ 28) καὶ σωτηρίαν, καὶ προςέτι) Μ αΐσο: εἐϑετηρίαν, ῬΥῸ «ἴὸ 

ΟΒΟΥΙρϑὶ σωτηρίαν Οοάίσοι ΒΒ. βοαπίιϑ. 

40) οσοῦντι δὲ πονηρὰ τῷ μύρα, διὰ) Ῥγοίον! δτιπο 1ο-: 

᾿ούαι ὟΝ οἰδίομ. δὰ Μαῖι. ΚΧΥΙ. 7. Οοἴοναμι μᾶνι σα 

δὲ Ῥοϑὲ νοσοῦντι θθηο ἰιαθοῖ. ' 

ΟΡ. ἜΧΟΝ {1} 

1) οὔτε μεταϑέντες συλλαβὰς, οὔτε ἀφελοῦντεξ 5 οὔτε προῦο 

ϑέντες γ9.) ὅ8ῖο οὐπῃ Οδάϊοῦ ΒΞ οοντοχὶ ἴῃ ἀοὺ, 2. δον, 

Ὑυϊσο Ἰοροβαῖιν: οὔτε μεταθέντες σ. ὁ. ἀποβάλλοντες, ο. προ- 

τεθέντες γ9. ἷ 

2) ὅταν τινὶ ἀρίνων ὀνείρους Σὲ ϑέλῃς ἑτέρου. σοφώτερον δοκεῖν 

κρίνειν ) ὙΓοΥΡα κρίνων ὀνείρους Ξε οχ Οοάϊοο Β τοχίπι [50 7-- 

τὰ δαπΐϊ. [ἴπ οοὔθιμ ἴα 0} Οοάϊοο Β ἀοβιμῦ τονὸ απΐο κρί- 

γων εἰ ροβῖθα νουθὰ ϑέλῃς ἑτέρου ---- κρίνειν. Μιϊσαίπηι 3έλεις 

τὐπίανὶ ἴῃ ϑέλῃς Ρτορίον ὅταν. Λυΐοα Ἐππο Ἰοοσιη ΠΡτὶ 
μὴ 

εἰς ΒαΡοραμῖ: ὅταν τινὶ κρίνῃς ὄνειρον εἰ Θέλεις ἑτέρου σ. ὃ. κι 

σαν. ΧΧΊΙΝ. 

1) ὄνειρον μηδεν)ὺ Αἰὐἴο μηδενὶ στ Τλεῖδκίο “ὀχραπχὶ 

Ῥτδοροβιιομθιι. ἔν. ΤΠ αῦν πὸὰ ]Οπσο αὖ Ἰμλ{10 ᾿απεϊτ|5 οα-- 

Ῥ[15. Ροϑὲ ἰσόψηφα περιέχῃ ΒΟΥΙΡ51 σημαίνῃ ῬΙΤῸ σημαίνει, ἘΘαΙΕ 

επῖπι αὐ ρδγίϊου 8 ΠῚ ὅταν. 
᾿ 

. 4) μὲν ἀνεπιτυχὴς) Νιΐσο: μὲν ἂν, ἐτιτυχὴς --τ. 80 

δου ἰβϑτηα σοπϊθοίαχσα ἀποῖτιβ οὁπιοπάαν] μὲν ἀνεπιτυχής Ῥγο- 

Ῥίον 50 Πδη [8 1. 

5) Ἐγένετο πόλεμος ᾿ουδαϊκὸς ἔν κυρήνῃ,) Οοπΐ, γνεἰδίθῃ. 

ἃ Μαῖίι. ΧΧΥΠΙ. 32. δά ν. -κυρηνάϊον, 

4) ἀσχάλλοντι καὶ ἀνιωμένῳ) δῖ. οἵἵπι Ἢ οἰκο ΘΟΥΓΕΧΙ 

ῬΓῸ ᾿ἀσχάξοντε κι, ἃ, 

5) ἐν τύφῳ) 1. 6. ῥγορθ, ἑμσία Ἔγνυιμι, ΠΟῊ: ἀν το. 

Ῥαπάοπι εἰ σπι βοαϊοποπι ἐν ΠαΡοῖ ἀρια Τιυγοῦγβαπι ΟΣ: Ὁ 



4θρα ΒΕΙΡΕΙΙ ΝΟΤΑΕ 

1 δ οον τον ὐχος ἐν Σαλαμῖνι, ρζορε ϑαίαπείπα. Οοηΐ, οἴδην 

ὙΥὀσϑοίτσ. δὦ ΠΙοάον, 5100], ἢ. ΧΥΠ, ἅς το. δᾶ 118 

ψουρα: τὴν ἐν Ὀγχηστῷ λίμνην. οἱ 1,. ;ΧΊΧ. ς. 58. Δ ν. ἐν 

τύρῳ. εἰ ο.. 69. αα ν΄. εἰς τὴν πρὸς Παλαιτύρῳ στρατοπεδείαν. 

εἰ Ἅ Βρυζοης δ Ἀδοη, 1 ΚΤ], ὑρὶ πς : 

θ) --- εἰς τὸ Σὰ τύρος διαλαβωὶν) ψαΪϊσο : σῇ ΩΝ Ἐρο 

ΒΟΥΡΒΙ Ζῶ τύρος. 510. Παροῖ οἰϊαιη ἰοαμηο5 Ζομπαγαβ Δη- 

παῖ. 1,.ὄ Ἐν, δι τος Τὶ. ἘΞ Ρ. 187. εὐ ὰ ἜΤ ΘΕΠΕ ππς 

τύρος πολιορκία ἑάλω, διττοὺς ὀνείρους ἐν τῷ ταύτην πολιορκεῖν τοῦ 

᾿Αλεξάνδρου ϑεασαμένου. ᾿Εϑόκει “γὰρ ὃ Ἡρακλῆς) καλῶν αὐτὸν ἐκ 

σοὺ τείχους, καὶ δεξιούμενος. Ὃ δὲ ἕτερος ὄνειρος, Σάτυρον αὐτῷ 

ἐδείκνυ ποοςπαίζοντα,, καὶ βουλομένῳ συσχεῖν, διαφεύγοντα, ὀψὲ δὲ 

εἰς χεῖραξ ἐλοντα αὐτῷ, ᾿Ἐκρίϑη δ᾽ οὗτος ὃ ὄνειρος, δηλοῦν, αὐτῷ 

κατὰ διαίρεσιν τοῦ ὀνόματος, ὡς Σῶ Ὑύρος ἔσται. Οοπῇ, δἐϊθὴλ 

ΤΠ βίου. Δμο 86 115 ΒΟΙθΣ (6. ΘΟ. 115 βασαπιηωθ εἐυοηΐ- 

Ῥὰ5 εἷο. ξ,.. 11., ἈὈῚ ποϑίον Ἴοοιιβ Ρτοϊογίατ. 

7) τὰ πέλματα,) Αἰΐοὸ ποο ἰοροραῖϊα αὐτὰ, αποα στπὶ 

Ἤεἰδκῖο ἄο]ον!. 

8). Ἔτι τὸ δηλ.) τι ΒΟΥΙΡΘΙ ΡΤῸ ὅτι. Μοχ Ῥοϑβὲ αὖ 

οἱ αὐΐο ἐκείνου (6]6Υ1 Ῥγυδθροβιϊομθμι ὕπ᾽, 

9) ἀπολωλεκέναι :) [{Ὁ ΟΟΡΓΟΧῚ 1 δοῖνο, ῬΓῸ ἀπολωλέναι, 

Νά οἵ ῬΆΆΠῸ ροβὲ βεατϊΐαν δοιἑντη σουθιπῃ ἀπώλεσε. 

10) οἴσϑα ἀπὸ τοῦ πρῶτον βιβλίου.) ΠΙὰα ἀπὸ οχ Ὁοὐ!- 

ο6 Β ἴα ἰοχία ροβαΐ ῥχὸ ἐν. 

ΟΡ. ἈΚ, 

1) καϑόλου ---- ὑποδεεστέρους.) Οομΐ, Ἰὰρ15.0]. Ι. αα (ο- 

ταὶ. ΧΊἼΠ. οὖ. οἱ 101 ΥΥ οἰδβίοῃ. 

Ι 

σαρ. ΧΧΥΗ:. 

1) πολλάκις αὐτὸ λέγομεν.) 51. Οοἄοκ Β ἄεαϊε ῥσοὸ συν- 

εχῶς λέγομεν. ΕΛ 510 ἀτιοάπο Ρ8}110, ροϑὲ Νιοβίεσ αἀἰοῖξ: πολ- 



! “ 

ἌΠ ἌΒΠΤ: 5 τ ΠΟΛῬῚ ἈἼΧΥΤΙ. ΧΧΥΠΙ, -263 

λᾶάκις αὐτὰ δείκνυσιν. ----. Οοἴογιιηι δα ππιπὸ Ἰοοῖαι ρμοτίἐ ποῖ 

Ἐν δηϑο!. Μαιμς ΧΧΥῚ. 44. 1014 ὙΥ̓εἰβίθη. αἀ σνοο.. ἐκ 

᾿ «ροίτου. 

2) εἰ πολλοὶ) 910 οὔτι Β οἰδίοῖο Ἰοροιάμππι, ποι, πὲ 

ΨΌΠΡΟ, φἱ πολλοὶ, : 

5) ἀπότιμος) Οοάοχκ ΒΒ Ππάροῖ: ὥτιμος. Βθηθ «Δεῖ, 

Βοᾷ νυϊσαία Ἰοοῖϊΐο ἀδίοπαι μοίοβί. Νι μιδοροϑιίῖο ἀπὸ 

Ῥυϊναϊ ποι δἰσαποαὶ, τῆς ἀπὸ προθέσεως ἀντὶ τῆς α στερή- 

σεως κειμένης, τί αἷξ' διιοίου ἘΠ πο ου. ίαση. 1. νόσάβριυο 

«λὰ δερυχέ ᾿Αποτιμοτέρους Ῥ΄Ο ἀτιμοτέρους Ἰπ ΟὨΙίτ ἀρτιἃ 116-- 

γοάοι, 1|. 167... σοπῇ, Κοςη. δα Ὀτγοροσίαμῃ Ερίβοορ. (ὁ- 

τίηίῃὶ ἄθ ΤΙ] οο 5 ᾧ. τὅὅ. δα 1116 νον α: ᾿Αποτιμοτέρους δὲ 

σοὺς ἀτιμοτέρους λέγουσιν, οἱ Τό. Τπηδηάαΐϊς. τὲ Ἤν ἢ, 

ΝΟ]. ἽΝ. ». 2οὅ. εἰ δυπά. οι: 1ἢ΄ ΓΙ σΠ σι, “6. 511}0]1-- 

τηϊίαία εοἷο. ὅ6οῖ. 42. αὦ νοῦρα; τῷ ἐκτάδην ἀπόψυχα, ---ὶ 

"ά) οὗτας νοσῶν ἔδοξε) ΤΥ ΙοΟΙρίτιπι νοσῶν οχ Οὐἄϊοο Τὶ 

ἱεχίμι Ἰπμδου ἢ οἷ. 

σωρ. ΧΧΥΙΠ. 

17) καὶ σιροὺ π.) ιυῖΐσο : σωρο), ἘΠ50 ΘΟΥΥΟΧΙ σιροὶ; Αγ 

ἰοιιἀοντβ δμΐαι ἴὸ Ἰοσα αν περὶ σκευῶν, Ων 

2) ἀναβάσεις, τὸ δ᾽ ἐναντίον αὐταῖς χαταβάσεις. Ὃ δὲ) 

ἌεΣΡα τὸ δ᾽ ἐναντίον, αὐταῖς καταβάσεις ἐκ Οοάϊοο  1πβογαὶ. 

5) διὶ τὴν δέσιν, καὶ ὅτι ἐλαία παρϑένου ἔστι ϑεῶς, τοῦ- 

πόν Σοι) 510 οαποπίανυι ψοϑίϊ σία (οαϊοῖβ Β βοχαιίμβ, «πὶ 

ἰδτηοῦ πιῆ Ἰοσιι 11ἃ ΠΑΡο᾿: διὰ τὴν δέσιν" καὶ ὅτι παρϑένου 

εἶλε: ἀπαρδένον γάρ ἔστι ϑεῶε' ἐγένετο γὰρ καὶ ἔν αἰγύπτῳ τὸ 

γὰρ φυτὸν ἐξ αἰγύπτου εἰς ἀϑήνας διακομισθῆναι, λόγος ἔχει" τοῦ- 

σον) σοι -- Απίοα Ἰοσοραίυσ: διὰ τὴν δέσιν, τοῦτον σοι ---, 

4) ἔπταισαν.) Ῥοϑὲ Πιος ψευθυτη δηΐθα Ἰεσοβαίτι σάνε 

τες, (ποιὰ εἰοονι πι|ι ῥυοϊδοϊπηι ἃ ῬΥῚπιο σοοάΡι]0 ᾿γοχὶπι 

οαρ 5, Πμιά πάντες οἴϊαπι ἃ Οὐοάϊοο Β αἱγρεβί. 



λ 

ἀθά ᾿ ΒΕΙΡΕΙΙ ΝΟΤΑΕΞ 

ὅαρ. ΧΧΧ. 

1) ἐβραδυπλόησεν :) Οὐάδχ Β Ἰορι: ἔδρα δυσπλοῆς (610). 

Βοά νιυΐϊσαῖα γχοοῖο παροῖ. Οὐμπΐ. ΥΥ̓ εἰδίοπ. δά ᾿Ἄοί. Αρο- 

5101. ΚΧΥ 7. δά ΠἸὰ νευβλιιι βραδυπλοοῦντες, 

2) τὸ ἱμάτιόν τις ἔδοξε --το σκέπον αὐτὸν οὐκέτε ἦν.) "5 ΕΟ 

ποίου Ἰοο5. 1{{πϑίγαθι} ΠΠαηι ἀμφιβολίαν αθ]Βαε Ἰοάπτι-- 

«ἰοπὶα 1. ΓΙ. Ψ|. ν. 8.: ἴΕχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκετά- 

σματα, τούτοις ἀρκεσϑησόμεϑα, ΜΟΟΔΡΌΠ σκεπάσματα πιοίο 

ἂς νορεφμθ, παρά 46 εἰὀποῥῥτια, πιοίο (6. κεέχοψειε ἀρπά 

ΑἸ1ο5. Βουιρίουοβ τιϑαγραΐαν. ΟὐπῈ ΟἸΡενὶ. ὙΥ ἀκοδοἸ δι11ν. 

Οὐπς Ῥὸ ΠΙ|. -56οῖ, “χά: Ρ. τάδ. 

5) διαῤῥαγῆνα) Πδπο Ἰοομοποιι Οοάεχ Β ΠῚ ῬΓῸ 

ἐῤῥωγέναι. ; 

4) τ. ἀπφιμήτρια τῆς νεώς ἔπεσε πρὸς ὅρος; “προςβάλλουσε 

γορὴ) ἀμφιμήτρια ΒΌΓΙΡΘΙ ΡΓῸΟ ἀμφιμίτρια, “οἵ Ρτο ἔσπασε, πὶ 

απΐοα οταΐ, οχ Οοάϊοο Β ἀεάϊ ἔπεσε πρὸς ὅρος. ἴπ Θοάθηι 

Οοάϊοο ΒΒ 5ίαϊ πη Ῥοϑί Ἰοσιίῃν βάλλουσι ργῸ προρςβάλλουσις 

5) -- τῇ Ψυχῇ αὐτὸ τὸ σῶμα περιέκειτο.) Οοπῇ. ἘΡΙ5:0]. 

1. αὐ Οογιπίη. Ν. 4, δὲ ἼΡῚ ΥΥ οἰβίθῃ. ; 

0) ἵππου ὑποδήματα ὑποδεδέσϑαι:) (οὐ, ΘΟΒποιάογι [π- 
: ᾿ ΄ ᾿ : ! 

ἄϊο. αὐ ϑοιιρίοσοβ ἢ. ἃ. δ} νοὺ. ϑοέεαθ ἐμημθηζ ΟἹ μη. 

Ἷ 

σαρ. ΧΧΧΙ. 

΄ ΩΝ Ὶ Ὰ 

1) οὐδὲν γ. διέφερεν ἢ τὸν βασιλέα, ἢ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ λ.) 

Δία! ἢ. ἈΧΠ. 20.: το; τίνος ἣ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή Ὁ 

Ομ! Ῥοπιρβίοεν. αὐ Ἠοϑίη. πᾳ. οι. .. ΝῊ. ὁ. ὅ1: 

Ῥ. δι9.; ΡΙΜΠΡΡ. Γπιάον]ο. Ἡαππθκοιίηα ἀο Οπρὰ )0- 

πιοϑίϊοα Βοπιαπογίμη. Π)ϑ8ϑογίαι. ΓΝ. ᾧ. “ὅ. οἱ δραμποη, 

ἀὲ 75 εἰ Ῥγδοβί. πα. Τότ. [. Ρ. ὅο. 

9) Κρατῖνος ὃ ἥμ. ἀῤφγυρέου ναοῦ ἐργεπιστάτης) Το Αοΐ, 

Ἀροκίοί. ΧΙΧ, οά.: Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀογυροκόπος; 

ποιῶν γαοὺς ἀφγυροῦς ᾿Αρτέμιδος, παφείχετο τοῖς τεχνίταις ἐρ- 

γασίαν οὐκ ὀλίγην.,) ὉΔῚ ντἀοπάιϊι8. Ὗ οἰδίοα, Οὐμί, Υν ο856- 

1ησ,- 



" ͵ 

ΧΑ ΠΥ Υν αν ἘΧΧΙ ΧΧΧῊ Ὧ08 

ΠΝ ὦ τον. δι ῦ ἸΕν Ἔα. ,15. δὰ ἢ) γεῦθα: ἡδρού. 

σασϑαι δὲ καὶ ἱερὸν τῶν γονέων Διός τε καὶ Ἥςας ἀξιόλογον τῷ 

τε μεγέϑει καὶ τὴ λοιπῇ πολυτελείᾳ, καὶ ναοὺς χρυτοῦς δύο, Διὸς 

σὸν μὲν μείζονα τοῦ συρανίου, τὸν δὲ ἐλάττονα τοῦ βεβασιλευκότος 

χαὶ πατρὸς αὐτῶν, ὃν τιιες "᾿Αὐμωνα καλοῦσε, ΕΓ Τ ΧῸ ς, χά: 

ἔπεμψαν δὲ Χαὶ τοὺς ἐκ τῶν ἱερῶν. χονσοῦς ναοὺς τοῖς ἀφιδρύμασιε 

ρος τὴν ἱκεπίαν, ἡγούμενοι μᾶλλον ἐξιλάσεσθϑαι τὴν τοῦ ϑεοῦ μή- 

ἵν τῶν ἀναθημάτων πεμφϑέντων ἐπὶ τὴν παοαίτητιν. 
᾿ ; 
τ 5) ἀογυρίου βατιλικοῦ ἐγένετο ἐργεπιστάτησι, ΑΘϑου να θαί ΩΣ 

Ῥἰδνιι εἶν. παοο᾿ ροοιίηϊα. 1π ἔδον ῥ ἶθ, πο Ἰοσα οὦ 5άογα 

οἱ Ἰανιοϊαϊα ἐθηβεραμέ, Ἰἀεοιτιο τα ἰ5οίτθιο, ῥγαροίάϊο 1. ἕα- 

μἢ5 ορυπι Τοροποραμπίησ. δ ιίο οι ρδίον. δ Εοβιη, 

πα δε Τ, ὙΠῸ ος ὅτ ρέδυζ)ι. γοίερὲ σδίσυϊα ἴον 

σα αἰτάχῃ (ὐδσ.  1η ΟἸ]οδοαν. αν. Γ᾿. 1. Ρ. 4δά. 1ηὴ νούᾶ- 

Ῥαΐο ᾿Ἐργοδιώκτης. 

Ὶ : Οαρ.. ΧΧ ΧΗ. 

1) Περὶ βίου.) 815 πὸ85. 150} ρ51111|15., Δηΐδα. Θπΐ πὶ 

οὐαμπΐῖ, Ῥγοχιηα νέῦθὰ Ὃ βίος διχῇ --α ζῇν σαρελ, 4ιο4 

Ῥγοχίπιθ δι δοθ!, οοηίίηιιο ἀὐδονιρία, οἱ ἃ γουθῖθ Γυνὴ 

πλουσία κόρακας ἱποϊρίεναΐί ποντ οάρας, ἀπος 1ηβυΣ] ρίμτα 

γαῖ: Περὶ κοράκων. : 

2) Ὃ βίος διχῇ Σοὶ νοείσϑω, -- Ογυ] Τίοχῖο,: Βέος 

οὐσία. Τῶν κτημάτων, καὶ τὸ ζῇν. ᾿Πχοῖχος. αὐ Ἐξοσισί. Ορ. οἔ 
ὟΝ ε: ἃς, " υ Ὰ ᾿ , ᾿ 

Ἔν. 089.: Βίος εξ σημαίνει: τὴν τέχνην, τὸν τρόπον, τὸν πῶ- 

᾿ 
'ροντὰ κόσμον, τὸν ἑνὸς ἑκάστου χρόνον τῆς ζωῆς) περιουοΐαν, καὶ 

τὰς πρὸς τὸ Φῇν συντεινούσας τροφάς. οἴ, ΥΥ οἰδίοα. «ὦ δίατο. 

ΧΠ. 4... εἴ Ὅδηρ. ἴ ΟἹόδβασ. ον. Τ᾿ 1. ρ. 262. ἀν νοςα- 

Ῥαϊο Βίος. ᾿ 

2) ἔκβιόν σε ποιήσω.) Τὐγιποῖϊοσ, δίασῃ.: Ἔκπτωσιξ, ᾿Ιστέον 

ὅτ; ὥςπερ λέγεται ἔκβιος ὃ ἐστερημένος τοῦ βίου" καὶ ἐξουπιος ὃ 

ἐστερημένος τῆς οὐσίας" τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἔκπτωτος λέγεται ὃ 

ἐστερημένος. τῆς πτώσεως. 

Ος 



- ΓῚ 

ἀδύ ἘΚΥΒΡΙΓ ΝΌΤΆΕ τ Ὁ. Ὁ 

(ἀρ ΑΚ ΧΊΧΗΠ. 

ν -- τῇ ἐξ αὐτῶν ὠφελείχ.) Οοηξ, ὟΥ εἴδίοι; ὦ Μαῖμ. 

ΧΥ. 56. αὦ 11α νοῦ ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς. ᾿ 

2) ἀπολελύσθαι ---οῦ Τταο Ῥρλτς ΨΊΠ. 68.: ἀπελύθη, ὡς “ 

"Αντιφῶν, ἀπέφυγεν. οἱ ΠῚ. α.: καταδικάφσαι --α κολάσαι --ῷ 

ἀφεῖναι, ἀπωλλάξαι, τὸ δὲ ἀπολῦσαι ἰδιωτικόν, ἡ Οομπῇ, οἱ ὕὥνδη- ᾿ 

661. ΔΙαῖ, ΚΣ ΜῊ, 16. Δά νοῦρα, ἀἅπ6ὸ απέδοοάιμπε: τὴν 

ἐχὶ ϑανάτω κατακεκροίσδαι, οομΐ, Ὁ’ Ὄτγνι!. αἀ ΟΠανῖξ. ῬᾺ 985. ἢ 

΄“ 5) Ἔμελε) 1ἴὰ ΘΟΥΥΘΧΊΜΙΙΙΒ, τ110 Δ ῬΤῸ γαυϊσεῖα, ἔμελλε, 

Α) ἀσκητῇ ---αἢ -ἸΝοΒίεν ἰηῖνα 1,. Ψ', 8. 18.: -- ἀἄσκησεέ ο 

χρησάμενος --τ ᾿Ασνηταὶ 1 νοραραπίαν, “πὶ βουου οἵ Ὑ]- 

116 δϑιτι5 ρυοπιοθαηέαν, ἁγίου ἀἸβοΙ ρΠ πὰ 8886. ὦ νασμι- 

416 πὶ" Τοτγηΐοδ; οὐ οχογοϊ αἰ οποην σαν 15. αἴστιο ἀρ 5.1- 

πρηΐΐαο ἄσχησιν ψοοαραηί, !᾽ Ἐπβον. Ῥαιπρ : ἘΠΟΟΙ ο51αδ: ἢ 

ἘΠ ον. 1, ΠΠ. ὁ. 17.. Ἐ: 1 Ρ. 866. 6ὅιπι. Μααχα, [ΟἹ81--. ἢ 

415): ἀλλὰ καὶ τὸν βίόν τῶν παρ᾿ ἡμῖν ἀσκητῶν ὡς ἔνε μάλιστα 

ἀκῥιβέστατα ἱστορῶν, γένοιτ᾽ ἄν ἔκδηλος, οὐκ εἰδὼς μόνον, ἀλλὰ καὶ, 

ἀποδεχόμενοξ, εἴς. εἴ εἰπβάομι Ἐπ86}». Ῥαρῃ. ὨΙοοΙο απ. τ᾽ 
Ά ν ᾿ - τ »7 ᾿ τᾺ - δι Ἴ 

Ἡοϊοοιαδί. ἘΠ σίου. Τῷ. ΨῚ]. ο. ὅ2.: τὸν λοιπὸν τοῦ βίου χϑο- 

γον εὐτονωτέρᾳ τῇ συνασκήσέι ἑαυτόν τε ἦγε, τ ἄϊιο5 16- 

οὐ5 οὐηΐ, γ 165... οἱ Ἐοαάιηρ, ᾿Οομ, οαιὴ Αὐτίδη. Γ,, 1Π’ 

Ἰλιβσογίαϊ. ο. σεδὶ ἀσκήσεως. εἰ ϑαΠπα8. αὐ 'ΓοΥ απ. ἀ6 

Τά] Ρ. 66. 54. , - 

συαρ. ΣΧ ΧΙν. 
͵ : ᾿ 

2) Περὶ τοῦ ἑστίαν ἐπὶ ξένης οἰκοδομεῖν), ἘΓῸΤΟ τταϊλ 

εκ Οοάϊοο Β ἀραὶ ργὸ Περὶ ἑστίῳς γ, τι ἀπΐοα δὐαΐ. ο 
" 

- 

σαρ. ΧΧΧνΥν. 

1) κρίνε!) δ᾽Ά5 ΒΟΥΙρΡΒῚ ῬΧῸ νυ]σαίο κρίναι, «ᾳφαΐα ἀπίο- 

εοαϊι διελῶν 1ῃ ποπεϊπαίϊγο οαϑι. Οὐάοχ Β παροῖ; ἔκρινεν. ὦ 



ἌΡ ΑΚΥ͂. 1.18. 1Υ. ΠΑΡ. χχχν.- χχχυπ. 46) 

“ν 4) οὕτω κρίναι, ἔχεις τοῦ μὲν πλέειν ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ, 

τοῦ δὲ ἐπὶ ϑαλάσσης περιπατεῖν ἐν τῷ σρίτῳ, ὅϑεὲν λάμβανε, τὰς 

κρίσεις.) δῖο Ἰοσὸ αἰαιθ ἱπίουριμισο. ἘΠπ4 ὅϑεν αὐ, λάμ- 

βανε εχ Ουάϊος Β ἴπ τοχει Ῥοβιι.. Απΐζα, πόο τποίο: πες 

ριπατεῖν, οὕτω κρίνωι ἔχεις. τοῦ μὲν αλ' ἕν, τι δ. βιβλίῳ" τοῦ δὲ ὃ, 

9. πον ἐν τ. τρίσω λάμβανε τὰς κρίσεις, ΟὀΥδηΐοθ. εἰς νοέω: 
ζ . . γ .} “ 4 .᾽ ν. 

δὸ μαδὲ αἴθ, την τιν αὐτὴν ΚΖ αὐ (οὕτω) στὸ τιν ἐφοϊέδη., αἰ 

ὑσειδιεῖίο τοην. δολέζξοι ἐπὸ περεγίοι. διεςλθ,, πῶ σοι ἰθηὸ 

μ αει ἤϊοεγα τραπαρν ἐπὰ ὠγἐέξειε,, τροΐε}" δὲο. πέμπει 

ἂρ. Χ͵ΑΧΥῚ.: 

1) Περὶ ἀκινήτων ἐσθήτων.) 510. 50ΥἼρ51 ΡγῸ Π, ἀ, αἰσϑη- 

τικῶν. απ (μα σνογϊ: 920. ἐπεπιοῤεἠέρεις το5{1-- 

.διώ5. Ἧϊς εἶπ} τπ|5 ἀφοσὲ τὼ οάίοο Ἐ. 

2) οἷς τοῖς ἀγάλμασι πεβιτίϑεται.) ΝΙΝαΐτα. β[αί παρ 
Ψ ἕ τ ΩΝ . , 

ΒΕ6Ρο ΔΏΓΟΙΘ, ἃ ΔΥΘΟΠΓΟΙ5, ἅτπὶ ΔΟΥΟῚΒ, νοοῖ ιθτι Ἰηδτιαδ 

απ. Ἐΐς Τυγόμα]. δαί. ΧΙ. τ. τιῦ.: - 

Χγοι 25. δὲ πμεέίο τἱοίαίιδ ατερέξογ' ατεῦο. 

τἰδὶ νά. (ομπηηεπίαίοτοβ. (ὐὐπΐ, οἴϊαπι (ὐο Ὠγοαίογος δα 

Ῥοίγοη. δεῖ. ο. τοῦ. δα 14 νορα: εἰαϊμαγιν χέζε ρα-- 

ἐϊοπει" ράπηοϑς. δὲ τἰποιιία ἢ Ψιάδ οἱ ᾿Νοβίγα πη βῖργα ἔν. 

111. ε. τά. Ῥχγοίοχι ποβδίσαμι Ἰοοι πὶ οἐ ΥΥ οἰβίθη, δ Νέα, 

ΧΧΥΠ. 28. 

σὰρ. ΧΧΧΥΗ. 

1) οὕτως ἀπέβη.) Ἐΐάδο νοῦρὰ εχ Οοάϊοο Β' ἰοχίαιϊ 1η-- 

δούία διιηΐ. 

..2) τὸ γάλλους ὁρᾷν.) ὙΥ̓ΡιΠἢ δρᾷν, ΓΤῸ 48 απΐοα 16- 

δοραῖς ὅ, ὁχ Οοαϊοο Β΄ 1ὰ τοχίπ Ὑϑο ρῖ, οἱ ψαϊρσαίτηι 

γάλλος υλιΐαν} 1. γάλλους. 1ΐὰ ρδ.}10 ἀηΐο ἰοσιΐαγ: Γάλλους 

δρᾷν ---᾿ 
ΟΡ Δ 



ἀθδ. ἘἈΒΙΒΕΙΙ ΝΟΊΤΑΙ 

αν. ΧΧΧΙΧ, 

1) ὅ περὶ ᾿Αγαύην καὶ Πιενϑές λόγος) ῬΟΗΙΉ ΘΕ ἃ πιαῖσδ 

Αρανὸ οὐ Ῥδοομὶθ Τα θ ΕΠ τι5. ἀἰβοονρ τα μὲ. Ὑια. Ον!ά. 

Μεΐαπι. 111. 7γ01., Ἐπ ρι4. ἴῃ. Βδσομ. Αι. ἘΝ. ν. 1210. 

864. οἱ αἰτοβ. μητι]ΐοβ. 

Οαρ. ΧΤ,1. 

1) ἀναμάρτητον γάρ φησιν) Οομΐ. νοι ο]. Τοαππ. ὙΠ. 

ΘΕ ΤΌΝ γγ εἰδίθη. Ῥύὸο νιῖΐσ, φάσιν οχ Οοαϊοα Β 50}1-- 

Ῥδ51 φησιν. 

2) καταχρίεσθαι τὸ πρύζωπον, ὥςπερ αἱ γυναῖκες 2 ΜοιΙ- 

ἸΙόγοϑ ΥὙἹΡῚ Οὐτ15 εὖ σθῃ15, 1587 1ΤΔτ]Π 1671}, ΟΥ̓ΠΑΠΠῚ ἃ - 

ἕπου φαδοσοθαμξ. Οοπί 1)᾽ Οὐν1}}. δα μασι, Ρ. .δὅ. δὰ 

Πα νεῦρα: ὀφϑαλμοὺς ὑπογεγφαμμένους. 

5) ὠπόνιμμα ---Ἴ ΑἸμοπαοι5 ΤΆ, 18, : ἰδίως δὲ καλεῖται 
πωρὰ ᾿Αϑηναίοις ἀπόνιμμο, ἐπὶ τῶν εἰς τιμὴν τοῖς νεκροῖς γινομένων, 

» ἐ ᾿ ΕΣ 7, 
καὶ ἐπὶ τῶν τοὺς ἐναγεῖς καθαιρόντων. 

Οαρ. ΧΤἸΤΠΙ. 

1). “Ἐδοξέ, τις τὴν ἑαυτοῦ γυνωϊκω -τοττ- ἐργασία ἄχρωμος.) 

Ἐμπιο ἄοβουιρϑιι δυιάαβ 1ΠΠπ4 ἐγαρηιοημέσπι ἢ ὙΟΘΆΡαΪΟ, 

ἤλχρωμος: Ἢν δὲ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἄχρωμος" (τοῦτ᾽ ἔστιν», ἀναιδώς). 

ἐλὶ πορνείον γὰρ ἐκαθέζετο, Ὅς νοοθ ἄχρώμος νἀ “οΙρ. 

ἘΠπιηοπααϊΐ. ἴῃ δια, ΤᾺ, 1. Ρ. οὗ. οἵ 5644. οὐ ϑαῖτπαβ. 1πς 

᾿Αοἴπαν ϑραγίϊεη, Ὁ. τάδ. Οείογτιπι Ῥαν οι] δ 1 ἢ αὐἴα 

ἀπὸ τοῦ πορνείου μόνου ἸΆΛΟΥΡΤΟΒ γε: δεώ, ἰαπάμπαπι 16-- 

εἰδδοῖ: ἀλλὰ,, 5οά᾽ μαυεϊδαϊα ἤ σοῖο Ππαρεῖ ἂο ἀοροπαοΐ ἃ 

νοοαβιῖο, ἡποά ἀπίεοοά: ἄλλου. ᾿ 

2) πάντα μόνον ποιεῖ) Ῥτὸ νεῖΐσ, μόνου ΒΟΥΡΙΡΒῚ μόνον" 

Οοάϊοεμπιν Β δεψατιπιβ, ποὸ ΒΜ] ΠΤ, πὶ απΐδαιο, νιζοΐ, 

2) πληγεὶς τὴν χεῖρα κατώλεσεν.) Μ᾽ ΟΥ̓ΔΤ ᾿ταπὸ Ἰξοῖ ΟΠ ηλ 

Οοάϊοι Β ἀοθοιμιι5, δίηϊσο. Ἰοσοραίαν κατέλυσεν ΡγῸ κατα 

ν᾽ λεσῖν. 



ἈΠ ΒΟΥ. ὍΑΨ ΧΙΠΠΠ)..- ΧΡ: 469 

Οαρ. .ΧΤ.ΠΙ|. 

1) κατὰ τοῦτο τοῦ λόγου --οὐ Ὕι]σο: τόδε. Ὦρο 6ὃχ 
! 

Οοάϊοο Β ἀροάϊ τοῦτο, 
- 

Π 

Οαρ. ΧΤΗΙ͂Ν. 

1) Ἔτι καὶ τὸ καταφρονεῖν ---) ὝΟΥΡα ἴΕτε καὶ τοῦτο σιι]- 

δοὸ Δαπαεγοθαμξ ΟΔΡΙ ΡῬγοχίιθ. δηϊοοοάοθηϊ. Ἐσὸ οπμπὶ 

Οοάϊοο Β οὰἃ ᾿πὸ ἱγαμδίπθη, 1ἰὰ ἰδηθη, τιῦ οαπὶ οοάομι 

Οοᾶ. Β΄ ΡῬτο τοῦτο βου: ρβουίηι: τὸ, 

2) εἰ μι μόνοις τοῖς ----, μόνοις ἀ641 σοᾶεχ Β, ααοπὶ 

δϑαπηί8 511. Απΐοα βου ρίιηι ἐραὶϊ: μόνον, ῬΆΏ]10 απὶθ 

ἘΡΙῸΟ τὰ ροβὲ ὥςπερ οὐδὲ ΒΟΥΪΡ51 τὸ οπηάομ Οοάϊσοιῃ ΒΒ. 86- 

4απῖι15. 

25) εὐκαταφρονήτῳ αὐτῷ ἀν.) αὐτῷ οχ Οοάϊοσα Β 1πβουτιΐ, 
“ ». ᾽ κ 

"ξδοξέ τις ἀναστειλαμένην τὴν γυ-: Δα νοῦρα, «πἴᾶθ δηΐθοοάιηΐ: 

ναϊκω  ἐπιδ. α. τ. αἰδοῖον, σου, (ὐομγιηομΐαῖ, δα Ῥοίνοι. 8, 

ς. 19. ὦ 11 νεῦρα: ργαδοίποίὰ φογίε αἰξέτες. δραγητδ. 

4) ἐν θεάτρῳ μέσῳ τοῦ ἔχλου κατουρεῖν.) ῬΥῸ ντὶδσ. μεστῷ 

ΒΟΙΙΡΒῚ μέσῳ οχ ἀποίον!ἰαία ΟΟαΙο185. Β. 

Οαρ. ΧΙ. 

1) καταλειφθῆναι) 510. οὕ Ἡ ΟΙΒΚΙΟ Ἰοσθη πη) ῬΤῸ καὶ 

ταληφϑῆήναι. 

Οαρ. ΧΤΙ,ΥῚ. 

1) - δύο κλίμακας ἀναγ.) κλίμακας ΤΠΐΟΥΡΤ 5. νον :" 

ογασμδ. Ἰοριογαῖ: ϑδοαίας, Ἴγορρεη. Ῥνυοίεονε πππο 1ο-- 

οὐπὰ ἘΠ. Μ᾽ α] δ 5ιτι8. δα Απαηΐεμ. Μγ Ε]]Ππ. 1... ΧΊΝ.. Ρ. τ. 

17. δὰ 1|ὰ ψεχρα: Ζὲ δοάεμι ὡπρϑίι ᾿Ποπιϊίἑαγιιίηι ργαε- 

εἰρέξοιπ, ρο1" δοαΐας, -ττ, 

5). δ μὲν γὲρ ἵππος τὴν γυναῖκα ἐσήμαινεν,) Ανϊθηγίάοτ. 

δῦργα ἴ,. 1 ὁ. δδ.: ἵππος γὰρ γυναικὶ μὲν καὶ ἐρωμένῃ τὸν αὖ- 



᾿ἅγο ΒΈΙΕΡΙΙ ΝΟΤΑΕ ΠΝ 

τὸν ἔχει λόγον; ---, ΑΔοΙίαη,. 46 Απίμλαὶ. ΤΥ. ἀπ, 6 δατια-- 

γν ΠΡΙάϊηθ ἅσθηῆβ, ὅπᾶ6, δἰ δπι 81. νϑηΐγοια Γοραπί, 56 

ΦΗΡῚ Ῥα παν, ἀαἀαι: διὰ ταῦτά τοῖ καὶ τῶν γυναικῶν τὰς 

ἀκολάστους --- καλεῖσθαι ἵππους, Οὐμξ, εἰϊα πὶ ΘΟΠοΪ!αϑὶ. ΑΥ1- 

5ιορι ας δά Ἐοο ο5ὲαβί, ν..1021. οἱ ΑἸρογί, δὰ Εουοῖ. τὰ 

νου, Ἵππον. 

5) ἐπξὶ τριστέγης) ΟΟΜΪ, ΥΥ̓ οἰβίθη, δα Δεΐ. Αροβῖοϊ. ΧΧ.. 
Ζ ͵ 

9. δ του. τριστέγου, “ 

Οὰρ. ΧΉΤΗ. 

᾽ 

Ψ .εὶ -" , ε 

1) Θῦα -- μηδαμῶς ἐνδεχόμενα γενέσθαι, ὡς ἱπποκ. - ᾿ τ 
. . ΤΙ ᾿ . ᾿ σ - γ᾿ ᾽ 3 ΠΑΡ βὸν ϑ, 

Ταιοΐαη, 1ῃ. ουποίίπιο: Ὃγε νῦν ἔπραττες, ἐἔπενοεις, οὐδὲν 
“ ͵ - ὦ , Ζ “ ἢ 

πῶν ἱπποκεντωύρων καὶ χιμαιρῶν καὶ γοργονων. διαφέρει, καὶ ὅσα " 
Ἧ Ὅ ῃ ὑπο ἜΝ ᾿ -" -. Ἐο 3 93 
ἄλλφ ὄνειροι, καὶ ποιηταὶ), καὶ γραφεῖς ἐλευΐέροι ὄντες) ὥναπλάτο 

Ν ΄ ΄ Μ - 

τουσιν,) οὔτε γενόμενα πώποτε, οὔτε γενέσϑαι δυνάμενα: 

Σ ΓῚ Ἔ Ξ “ ». 7 ᾿ -“ 

2) Εἰ δὲ καὶ γένοιτο: τοῦτον ἀδύνατον γε τραφῆναι.) 11ο- 
. ΄ ᾿ ΄ . ͵ 

ὙΔΟΙἴΠ15 περὶ ᾿Απίστων: Λέγεται περὶ τὸ ἸΠήλιον καὶ τὴν φόλοην 
»" "3 “Ἔ Ὶ κ᾿ 5.2 - ν΄ ιν τ δὰ ᾿ Ν 

ψεγονέναι διφυεῖς, τὰ μὲν ἐπάνω τῶν λαγύνων ἀνδρῶν Ἐχοντας, τὸ 
Ἣ » ΕἾ -» Ἁ ᾿ » ΄ ν᾿ 

δ᾽ ἄλλο τοῦ μέρους πᾶν ἵππων" οὐκ ἀληϑὲς δὲ τοῦτο δυο γὰρ διηλ-: 
, , Σ ἁ ΄ »ν 7 »-"᾽᾿ 

λαγμένας φύσεις. εἰς ἐν συνελθούσας ἀδύνατον Φωογονηδήναι καὶ τρᾶ 

φῆναι. 

ΕΝ ᾿ « εὐ , π 
5) τῶν μὲν οὕτως, εἷς ἔχουσι, λεγόντων.) Ψασο 16 σεβρᾶ-- 
γ΄ “ Ἔ 5 ἊΝ “ « 

ἴον ὡς οὕτως. Νο5 Ἱηυοτὶμτδ: οὕτως ὡς," 

, - ᾿ 

4) Εἶπεν ὃ Αἰγύπτιο:,) Ἄ ]δ5ο : οὗ αἰγύπτιος, ἘΠΡῸ 5071- 

Ῥ51 ὃ αἷὖγ.- 

Ἵ 3, Μ Ἐς (8 Υ̓ 5) ἔρχεται εἰς Αἴγυπτον.) ῬτῸ νιϊσαΐο ἄγεται ΒΟΥ51 ἐ6- 

χεταςε ἃτιοϊοτίρτια Οοάϊοο 5 8ὸ δυ1ά4α, «τ Βίπηο 5τ|ᾶ εἰ δβατν- 
τε ΤΙΝ ὉΚΩΣ τρι  Σ  δΙ Τὸς ΦἋ “" ΓΑ. Αἱ ι " 

δι: ΠΕΡῚ τοῦ ὀρνέου. ἱστόρηται, οτε, τὰν αὐτὸ τὸ μοιρίδιον ἀγῇ, 
" ; . », ἡ “δ Ὰ υνν ὦ ὃ “- 
ἐρχέται εἰς Διίιγυπτον, ὅ9εν οὐκ ἴσασιν αν ρωῖοι, καὶ αὑτὸς εαυτω 

Ζ , ΄ , - ᾽ ᾿ , 

οισάμενοςξ ἐκ ναπίᾳς καὶ σμυρνης πυρ «πονήσκει, δ ᾿δο ἅν, Ω 

πὶ ροοίαβ οὐ ἐᾶι, ΒΙΒΙΌΡΊΟΙ αἰᾳαο σαίονν αῖνπι ΒΟΓΊΡΒΟΥΤΟ, 

πὶ Ἡδτγοάοίς Ἐς ὙΠ, ος. χᾶ,,, ἡδαςριῦ, Αμπμαὶ. 1 1 ΝΣ 



ἐδ 

᾿ 

ΑΒ ΑΒῚ: 118. ΤΥ. ΘΑ͂Ρ. ΧΤΙΥ͂Π. “471 

ἊΣ 

,«ῬΙΜΙοβίναι. ὙἹΕ, ἌΡΙΠου. {Γγδὴ ΤΠ. ον ἀρ... Ὁ ΡΙ τς 

ἩΠ9ΟΣ. ΕΝ αι. ν Π|.ς...2. εὐ ΤΙ ΣΧ. 1πἸπὸ7 «ὉΡῚ' νἱά. Ἡαγ 

ἀυῖπ., Ααργοβ. ἀοὸ ΕΟ Ῥ Θϑυυτθοϊίοπίθ. 10. Π. δ. δό. οἷ 

ἴπ Ηοχδοιλου. Τ,. Ὗ΄. ο. 25. δ... 79. οἵ, τιὖ 41108. πιῖ8808. 18- 

οἷαι, Οαἴακον. Δανουβασίου. ΜΠ 6 σο]]άπθον. Τα, 1. ο. “αἱ 

Απρνοβίτθ αὐΐεπι απο 1π ἸΟ015 ῬτΟ αὐϊ8 ἀο. »οοηίος ἀϊ-ἰ 

οἷὲ, 1ἃ ἀφιιέέαο αἰϊγιθ τ τῇ γὸ 46 ΤῬοομιομία, [.. ἢ]ν 

. 2. δ. ὃ. 

6) αὐτὸς ἑαυτῷ ποιησάμενος) 515 Ἰοσοπάιπ), ποπ ἑαυτοῦ, 

αἰ απἴοα ογαΐ. Ἐοάομι τοάο Ππαρεΐ εἰϊαπχ ϑι1Ἂα5. 1. οὐ 

᾿“Μιάο ποίΐαδπι Ῥυοχιμιδη, ὅπᾶὸ δηϊοσοοαϊ, 
ἔ 

.7) καὶ πόλεων κτίσεις, καὶ βωμῶν ἀνωστάσεις, καὶ ὅσα --οῦ 

81. Οοάοχ Β. ΨΏ]δο καὶ πόλεων καὶ βωμῶν κτίσεις, καὶ ὅτα ---τ, 

Ῥχγοίένιε ἰοίπαμαι ποβίγασυ Ἰοσπη ὟΥ οἰδίοη. δα 1 ρ1510]. δά 

Οοτίμει, ς 4, Δά νοῦρα, ατιδ6. 1αἰουῖτι5. ποατιπηξαν :- ὅσα 

δὲ παντελῶς ἐξίτηλα καὶ φλυαρίας --ον “σομξ, ἘΡἰϑῖ. 1. )ὰ '11- 

πιοὶ!. Χζ,, τό. εἰ Νοϑίγιιμη βιρτα 1,.ὄ 1. ῬΤΟΟΟΠ,. 

8) τὰ ᾿ { ΣΝ Ν Τμ ρι» " { [.] γιγαντομαιχ, ἂν καὶ Τοὺς σπαρτου:) ἈΠΈΕΥ γιγαντομαϊκ, ἂν 

εἱ καὶ τ. σ. Οοάοχ Β Ἰναβθεξ καὶ τὸν ᾿Ενδυμίονω, φαοᾷ. ἰαπιει 

ἴῃ Ἰοχέϊ ῬῸΠῚ πὸπ Ροίογδί, απἰὰ σόσοϑῖ γιγαντομαχίαν τπ16-- 

ἩῸδ ϑραπΙ ᾺΣ τοὺς σπαρτοὺς, ῬῸΥ 608 ομΐπι ἰμ 6 ]ΠἸστι πέτα 

ΠΝ Οἱραηίοσ, τι ἐκ Ὀυαθομῖὶθ ἄθητθιβ 515. οΥὐἱϊ Του πη-- 

ἐὰν αἰάτιο Θἔξιδ Π ὈΠΘΡῚ5. ΟἿ] διιηΐ. 
Π 

- “ ’ὔ »" 

4) τῶν μυϑικῶν τούτων) Ὕασο : φυσικῶν, ῬΥῸ {πιὸ 6101 

ἄανὶ μυϑηῶν ΕΣ διιοϊουιἑαίο (ὐοάτοῖ8 Β, αὶ ἰαμθη ῬΥΟΡΥΊΘ 

510. 11: τὸν μυϑικὸν τοῦτον, 

10) πολλὴ τὶς εὔκλεια 2) ΟΡ δοννα ΜΠ τῆς, αιοά ἀττι- 

κὥς πίο ῬΡΟΒ1 11} δῇ. Β1ὸ τιν ραίπν. ΑΟΒ]}) αι ὸ Τὸ. Ἡ.. 

ο. ὅ:.: παιανισμὸς ἦν καὶ πολλὴ τὶς εὐχή, “τὶς ᾿πιποΐπη. τ πὰ 

ὃ μὲν Ἰῃηνομεθ δρτα Χοπορῖι. ΤΡ]165. 1.. Τνν ο. δ. εὐ ΑἹ- 

οἱραν. Ἐν. 1. ορ δῖ: 25., δ απὸθ ἰοοοβ νἰο Οοπμπιπιοηῃίδίος 

τὸβ. Ορηΐ, οἱ ϑοθν νοῦ ςεῖ. ααὦ Οποβαμσν. Ῥ- 50. 
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ὅαρ.. ΧΗ ἀκα ΠΕΡ μη 
Ὺ οι Ν » δι ΓῚ 

Ἵ - ΓΕ ΐ 
1), οὐ γάρ) εἴ τὶ ἄμπελος, τοῦτο καὶ οἶνος.) Ψαϊσαία 16- 

οἰἰο τθοῖθ δια θῖν ἀποδο 1π| ρα σαίτν, τὶ ο5 0 ΠΙΈΡ ΡΠ 

χΧὶ; πὸ Ορ5 ἘΠ ΟΙ5ΚΗ βου ρίτγα, φαοπὶ ντδρ, ΟἾΔ Π81Ε 

Το εκ ι5. οοοι τθοο, (μῖὸ ἔσο, πππο ἰοοιίπι 1π 10} 61}, 
“ - - τα] " " 

Ἀμπίθα 510 ἱπιου ρα προθαίανς:, οὐ γὰρ εἴ τε μι, τ΄ τ-τοὶ 

ὅαρ. ΧΊΎΤΙΧΝ, 

1) --- ἀκτῖνας ἕνδεκα) ΤΠ θπτι5. ΑἸοσπᾶον τη. 6- 

Ῥυ]ας Ἐϊεϊίαοας Εχριοαξίοπε: ϑδοέές Οσαρμε Ζέας αι 7: πττὸ 

(αοίογμην, τὸ αὐ “Γαριΐαγε γορογίαμεον", χανε τλέδο δ ατέ-- 

γάμο, γαοίτσ, ογθεϊου Ζη, τοῦ ππφοίην τ έτεν γαϊὲδ οὐδ᾽ 

οαρεέ οἰποαΐξ: αἰϊποιζοοίη, οιεμι θαοιίρογ8 ορογάτε, Ζ161ε)1: 

ἐοίἑείαην ϑοίατιὶ Οογογιαθ {τ ει ογιογιέίεγι, ἐο86. ἢ λρΙέεο,, {πιΣ 

ὦ. ΧΙΛ (ν. 185. 54.) ὧδ Μιαΐπηο ἤδρο ὦ ϑοῖο. ογίρέοην 

ἐἰμοεπίο οἷς οὐπῖξ: Ἶ 

.- -᾿ - -- ρἰιοοηῖδ πιοίο 7, αἰζητεδ 

Θιαώνἐιησο, ταλλες: ΟἸΔΡΤΙς,, οἵεδ θη Ογ ΩΣ Οὐ ΟΙ,ν 

“μταΐ 58. δὸχ γαΐζέε ἡμέρη στη εηξ, - 

,ϑοῖλδ. στ ἢ δρθοϊηϊθηδί.. -α --- τι --ς ι 

πὸ πιρεογο απεοιίοοίης πιρηνδοδ αἰροὶοπαξαηε7),. φιείζτεδ “π-, 

ᾧ 

γγεει58. Θἰπι5 Οἰμγδι5 ᾿6»7έοΣ":  μοοΐ εν “Ζ ρέοπρξώονο, βαξδξ᾽ 

γεγεγοηίο, φφιεγιαίαινι, φιὲ δοιππαναΐ, δοέριν 86. 7αρίϊειγη 6588, 

αο τπιπείοο μιν ἐπα ῖογεέιεην τα 5. ρὸν ἠογιώη ῥγοσγθαῖβ, οοπ- 
ς 5 ἐν 

δοηιίην σε ξάεσι 6556. εἰϊρπἐἐκέοην, αὐ πθοιησο Π161259 

οὐέίδ5θ, ργορίργρα φιοιά μεργεοίν. γααώξογιεμν 11} ΟΣ 1 ΗΝ 
ΤΥ “ ς 

πο. Παθοροί. “ΑἹ ἀρεγίτ8 ἤἸαγίλαπ Οαροίΐα δ Ναρέ. 

Φ δέοϊ, διιἶδι 

»οϑοέοην 16. 7 αἰζέην μοοΐέαέ, ψιεοοῖ βδοΐμιδ ἤΟΊΟΥΘ 

Δ οδέ ρμαίγεηι 815. ἐμοῖσ ἀρθᾶ;, γασἐδθιεε δ. ΟΡ ΕΖΏΤῊΣ 

ἰδ ξοπὲδ μου δέδεμς ὁἐαρις ἀἰρθα ἐμτέα 70} 7 6,1 

μοι ἐοέῥιίονυ πεϑϑεδ., {οίέώφην χιαοι σοπεοῖς, λ0-- 

γώ5“΄, 



ἷ ΄ 

Ὶ 

ΑὮ ΛΗΤ. Ἐ1Β. τν. ΟΑΡ, ΧΙχ. ὃἂγδ 

ΩΣ τί ηιδ᾽ αοϑεμ ει αεγε οδέ Ιοπο, φιΐὶ ἰῷ. ὅ8, Τ)1ο0- 71] » 

5. (ν. 505.) δορεζγεοδ, γαοϊος δος γμῖδδο δὲ ἐπιμτεῖέ: 

κῷ “Ἑπτατόνους ἀκτῖνας ἐπὶ πλοκάμοισιν ἑλίξας, 

ΡΒ γ ε ν ο͵ροΐρς ᾿ Ὁ γ" » ,; ᾽ μοὶ ζίεῖς αὐ βορίεηι οοεέοοίον δρλσογαϑ γο ΈΥγ 6 ἤτώῖο τιτι-- 

πιδγιεη, Τοῖΐέ ; φιεοπεκοἰπεοοίιενν, εἷθ δορεόλογαο ἔγγα ἐη 7 γῖπ5 

ἐοοέιτ: πάην οὐ Ζούπαρ ἐν “ϑερέοπο Τονυρἑὶ Ῥαοὶδ οοίοϑ-- 

διιην 7556 δορίεην γαΐζεδ ἐπϑλοηέμπε, ἐγασῖέ Ἐς ΚΖ ἐοίον: 

δογοπάπιν ρίαπθ δορέοην γασίογεην ΠΠαρέαμτες ἰώ 2. Ταῤ- 

ζαεϊ ἐγ»εδιεῖέ, ἐπτεέθηδ ἠογίαβϑδο ρογοοίαιη, αὐδοζμιαπιχιεο 

ϑερέεπιν ατεζιη, δοξεηιέζαμ.. «Αἰδγέοιια. ρλέϊοδορλι5. ἐπε ἐδοζίο 

εἶο 12οογῖέαι ἡπιαρεπεμα μοώφοίπν οίέαιν, οοπιπαϑ.. ϑοίαγὲ 
ὃ Φ᾽ 

δογόηαο ἔγῥιῖε δῖ. δορίδοηιδι ν ΘΟ ΟΠ τν 1670 οαρῖίο κ»6--, 

᾿δίαθαί “ῥοϊίο «ἀιεοαεοϊ,νὲ ἰαρίεδνεγν ργοίϊοδογιπν : φίαθ 71ε6-- 

)ηΐ δαὸ φοημώπαθ, φμαζηθ 5676 δοππόχαθ, ρέμτγεὐ!5. εἴ6-- 

ἐίαγαέ αγίαπιιβ, μὲ ἑηγγα ρενροηαεημιδ. Ψαάθ' οἰϊατα 

ἈΡοσαΐνρ5. ΧἼΙ} ας τρίψιο ΝΥ οἰβίοα. Ῥγυοίοσε ποβίστμῃ 10-- 

σα εἰ Ἠδιμβίον 5. δ ἐπιοῖδη. Γοπ. Τ'. 1. Ρ. χ08. δᾷ 

Ἴ1ὰ γουρα: ᾿Ακτῖνας ἐπὶ τῇ κεφαλῇς. Αἀάς Οἰβθοῦξ. Οπρονὶ 

Ἐατροοχαῖ. Ρ. 8. , 

Ὡ) στρατηγὸς ἀπ. τῆς αὐτοῦ πόλεως) Στρατηγὸς ἀἸοοΡαἴτν 

ΘυΠΠ} 1115 ἡ δ᾽ γαΐτια ΟΥ̓ αὐ δὲ ΑἸΒΟΙ 8, ἰάπάοσπιαπο 15 

οἰμεἰτι5 Οτδεςῖάο. οὐδ δῦθη5, ἨΓ οχ νϑίουι θη 5. ὩΠ}Π15 

οἱ ἈΠ ΔΥἸΟΡ 15 οομδίαῖ, τὲ ΕΙθι58. ἐπὶ στρατηγοῦ τοῦ δεῖνος 

Του 105. ὁσοῦγῖ!. ΕΝ δἷο οὰ νὸχ τηϊοσργοίαπαα σε τὰ πο- 

ρὲ δά: Ἰὼ 5. ὅδε συ ὙΥΕΙ͂Ξ 

βἰζη. εὐ Δοῖ. ἌΡοβι. ἈΥΕ 20: ἰδ ν. στρατηγοῖς. οἱ 11. Ἅ4- 

δίγο ἰοθὸ οὐ τηΐγα σὰ 

1685. δὲ ΑἸηηῖδῃ, ΔΙαγο] πη, 1... ἘΧ ΧΙ, Ὁ. ἀάθι “δα 118 
ὙΟΙΡα: Οὐυλιαξ5 ἤἰωρεοέγαξι5. οἵ οὐ. Ὑ α165.. δὰ Πν αστ 

ΘΟΒΟ] βίοι Ἐοο] δι αβίιο. Εἰιθίον. Τ'..1ν ο. 18.,. Δ. Βοζοϊῃ-- 

Ὡΐ ἩΓ βίον. Εἰςο]οβιαβίιο. 1, ΝΜ. ς, ὅ. οἱ δα Τίπ5ερ. Τ᾽ δρἈ. 

(Ν᾽ Ἰευταη.) ἘΠοο] εδιαβίο. ΠΠΙϑίου. 1..ὄ Ψ11. ς. 11. 

5) ᾿οἷον ἔδοξέ τις ἐσταυρῶσθαι, σημαίνοντος τοῦ δοκεῖν ἐσταῦ- 

ρῶσϑαι δόξαν καὶ εὐπορίαν") ἰία τὼ Οὐάϊοο 9 Ἰορίτασ, οι 

βοιατίτ5. δι. Ὑἶσο Ἰοσεθαιον: “οἷον σημαίνει τοῦτο τὰ ὃο- 

͵ 
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κεῖν ἐσταυρῶσϑαι δόξαν καὶ εὐπορίαν. Δὰ ποβίτιμα Ῥυδοΐογοα 

Ἰοομ οουῇ, ὔψαμσ. Ιοδηη. 1{Π{. τά. “εἱ ΧΙ] ὅ2.. οἱ 1δὲ 

Ὑγνείοίρη. Ψιάο οὐϊαπι 5. Βοομαγ Ἠ!]οσοόζοῖο. ᾿,, 11. ὁ. δο. 

4) ἔμπροσθεν ἱεροῦ Διὲς Πολιέως 1) Ψ]ρο: διὸς πύλεως. 

Ἐσο οἵη Ἡ. Κ δοβῖο (ξπιοημάαΐι. Τ0,. 111.}) δουρὶ Διὸς Πο- 
[Ὁ] 

λιέως; ΠΟΟ 61} ΠΟΙ1Π6 ἰπ ριον ΑἸ ΟΒΊ τι5. ΟΕ] τι5. οϑὲ, 

ΟΡ. 1. 

1) Περὶ Φίλων ἐχϑφοῖς συναναστρεφομένων.) ἨΟΟ ἸΟΠΊπ,δ 

ΠοάοΣ 5 ἀράμθ ῥγὸ σνὰ]5. Περὶ ἐχϑρῶν καὶ φίλων, 

2) συνωγελαόμενοι τοῖς ἐδ )οῖ) Ῥγὸ τ. ἐχϑροῖς Οοᾶ, Β. 

Βαϊοὶ τ. ἐχϑίστοι. διά γεαϊττη αἰσιηατι6 46] 671. 

2) κατέστη τῷ ἑταίρῳ αὐτοῦ.) [ἰὰ οππὶ οΙδκῖο ἀ66!. 

ψα]δσο Ἰοροραίπιν: τῶν ἑταίρων. 

σαρ. 1,1. 

1) τέλεον) Ῥοϑὶ μος ἄοϊονὶ αβίουιδοη. Ὑ14. ἘΠ οῖ5Κ. 

δα ἢ. 1. 

Οαρ. 1.1]. 

1) ὃ Ζωΐλος εἷς τὰ ὀλύμπια ἄγων) 51. οἀοηάππι οτγανξ 
. 1. . [7 

ΟΧ ατπείοτιἰαΐα (οάϊοῖ5 Β. Απίεα ἰεσοβαίαχ:: ὃ Ζωΐλσος Ἔ 
» 2 , μῳ 

εἰς ολυμπίαν ἀγῶν ---- 

Οαρ. 1.1Π|. ͵ 

1) τ βυϑόν, καὶ ---Ἱ ῬγοβοΡΕ ππηο Ἰοοῦμα ὙΥ οἰβίομ, 

ἀἃ Εν1510]. 1. 84. Θουϊμί!. ΧΙ. 25. 

ΟΡ. Τ11ν. , 

1) ὃ μὲν ---) ὃ δὲ --- ᾿Αὐοοσπγαίπι8 ἀϊχ β5οὲ Ατντομθο- 

γὰ8 ἀδ φυΐογτο: ὃ μὲν, οἱ 46 ροβίοτίονο: ὃ δὲ, 504 08 

Βαδο ἐπνοῦβα Τορουτππΐτη, πο 8οῖτιπι ἀρι ΝΝΟΒΙΧΙΠΙ, 564 

ΟΝ ΠΟΥ ΤΥ Ὺν»: 



ΑὮ ΛΑΤ. ΠῚΒῚ ᾿ν. ΟΑΡ. 110.--Ί 1. 4γ8 
ὖ 

“ρυᾷ 1105. ἀποαιιο, αἱ ΙΞοογαί. δὐ ΝΙοοοΙθπι: Περὶ σλείονος 

᾿ “φοιρῦ δόξαν καλὴν) ὶ πλοῦτον μηδ αν τοῖς παισὶ καταλείπειν, ταν 

μὲν γὰρ ϑιητὸς, ἡ δὲ ἀϑάνατος. 516 οἰἰαπι {,αἰτῖ: ἐἰίο οἱ λῖο. 

2) ἔρια περὶ τ. ϑώρ, ὃ. τ΄ νόσον.) ΟΟὨ ἢ, ἸΝοβίσιμ, 5- 

; ΡΙὰ Τὶ. 1. ο. 21. ποῖ, 1. 

σὰρ. ΤΩ͂. 
Εν. 

Ὁ" Ἔτι καὶ τοῦτο: πολλὰ παρὰ τὸ πλῆθος διαῷδξης ἀπο- 

ἐπ ρκῆᾷ καὶ πάλιν παρὰ τὰ μέγεϑος. Παρὰ μ.. τ. πλῪὸ) ξ:5. ΟΌΆ 

. Οδάϊοο Β Ἰέδο. Απίθα οἷο: Ἔτι κι τ. παρὼ τὸ μεξος καὶ 

παρὰ τὸ πλῆϑος ἀποβαίνει, καὶ πάλιν παρὰ τὸ μέγεϑος. παρὰ μι." 

τ. πλ. ' 

2) ᾿Αλλ ὀλίγα οὗτοι δαπρ.) Μαϊσο: ᾿ολίγα αὐτοὶ δακρ, 

Ἐρο Οοάϊοομη Β βοαππίη8. 51 ΒΥΑΡΕΡΕ βϑῃξθ 18 1. 

5) ἐρίφων") Εισνισοῖος. ΔΊ.: "ξριῷος, ὃ μικρὸς αἱξ καὶ ἡ 

μικρὰ αἴξ. παρὰ τὸ φῶ, φαίνω, Ὃ ἐν τῷ ἔαρι φαινόμενος ξάρι- 
ΓΣ ε - ὦ 

ὃς. καὶ ἔριφος κατὰ συγκοπὴν) ἤγουν ὃ πρῶϊμος᾽ ὃ γ᾽ οὖν ἐν τῷ 
) ἶν γ ) π-ρ γ 

τ χειμῶνε τεχϑεὶς χίμαβῥος. Αά γοῦνα, «δὸ Ῥδιί.ο Ῥοϑβὶ .56- 

«ατιηξτιῦ : ἔριφοι δὲ πάντες ἀγαϑοί, οοπῇ, Ἑνδησ. ἢ ΔΙΔΙΓΙ. 

ΧΧν. 85., τιδὶ σομεναγιαιῃ Ἰορίταν, Δά ἀπόπὶ Ἰοοτια νἱθ 

ὙΥ οἰδίβιῃ. 

Οὔνρ. ΤΟΥ. 

1) --- δράκων) Οοπῇ. ΑΡΟΘΟΙΥΡ5. ΧΙ. ὅ. εἴ τὸ: Υ εἴ- 

- 5ἴοπ.. Εἰ βίιρσα αἱ ἐλέφας οοηΐ, Οἰδρουῖ. σπρον. ἀθ Ε16- 

Ῥμαμ 5, οἷς, Εὐχοχοῖίαϊ. ἤτυα. 11: 

2) κατάστικτα) Ῥοϑί μος εχοϊάϊθοα ἐς πάρδαλις ἢ τίγρις 

Ῥαΐαι 19) Οὐν]ι5. δά Ομαν. Ρ. δ2.,) ὩὉ1 ἰδαθῃ ΡγῸ 5606. 

- ἐστιγμένους ῬΥΟΐεΥ αν ἐπιστιγμένους. ᾿. “ 

5) καὶ βοῦς ἀγελαῖαι. καὶ ἵπ.) Ῥοϑὲ βοῦς ἸοσοθαΐπΥ καὶ; 

«πο ἐππὶ Βοἰδκίο ἀεῖον!. Ὲ Ῥρὸ ἀγελαία, αἰ να]σο, οὐλα 

οούοιη ΠοΙ5ΚΙῸ βουῖροὶ ἀγελαῖαι, 



Ὡ 

4γῦ Ἐ ἘΤΕΡΙΓ ΝΟΤΆΑΝ 

4). ἵπποι Φορβάδες καὶ φοράξες, καὶ) Ψευβα καὶ Φοράδες 

Εἰϊοὶ νὰ]: Ἡ δ βκῖτι τὶ ὙΠ οβᾶπι βου ρ οποπι ψΟΘα ΡῈ} φΦόρὦ 

βάδεςς. ΑἹ αἰγᾶσιιο ΨΟΣ Ῥγόορὰ οϑέ δὸ ἄϊνευβα. ΕΓΌβυΟΙ. 

μαρεῖ: φοράδες, αἱ ϑήλειαι ἵπποι, οἱ Βιιϊ485: φσρὰς, φοράδος. ἣ 

ἵππος. ἘΠ φορβάδες ἀϊοιιαΐι 6611, 401 ρᾶβοιπηΐαν. ΟΟΠΕ Ἷ 

ἼουΡ. Βπιομάδι. τῃ ϑα14. ΝΌ]. Τ|. Ῥ. ΠΙ. ρ: 51. εἐ"ἀὉ ἰ 

σόοσο φορβάδες Ἰβγοάδθι πα οἱ ΒΉΈΘΡβτι5. 84. ΟΥπορ. ν. 146. 

οἱ 85.110]. ΝΙεαπά. δὰ ὙΠονῖδο.. ν. 928. ι 

5) τὰ δὲ νεκροῖς ἐφεδρεύοντα καὶ) 516 οὐ Οοαϊοο Β 

Ἰοροηάμμι, ΠΟΗ, πί ντΐσο, ἐφεδρέωντα. εὐ 

6) πρ. τι ἢ μοιχοῦ) Ῥαυ οι] απ ἢ ἐσ Οοάϊοο Βὶ 1π-- τ 

ΒΟΙΉΙ. 

7) καὶ αἰγώλιος καὶ κορώνη.--- Ὕι|50 Ἰεσοθαΐαν αὐπόλισς, 

Ἐρο οὕμὶ 'ῬῬουρΙο {(Ἑπιοπάαίξ. 1. δυ14. 0]. 11. ». 585. ᾿ 

εἰ 54.) οἱ δοϊμηειάογο (1π Τιαχῖο. ΟΥ. 8. ν. αἰπόλιος) 50171- ὁ 

γ81 αἰγώλιος. 16 4πὰ ἃνγα υἱά. Αγίϑίοιθὶ. Απίμιαὶ. ΗΠ, 

Τ,. ΓΧ. Ὁ. 17. οἷ ΝΟΒΙΤΙΠΙ - ΒΌΡΥα 1... ΠῚ οὐΘ ΤΠ ΠΕ 

κορώνῃ οομῖ, ΤΟΌΡ. 1. ο. ἐξ ΙΔ00}08. .Δ4ἅ Απίποϊος. Θν. Τ'. 

ἍΠῚ Ὁ: 8... πΡῚ [ἀ60}}5. ποβίγα {ΠΟ Ή 16 Ἰοοι ΡῬγοΪοσί. 

8) κορώνη καὶ κίσσα καὶ τὰ ὅμ.) ΜΌΟσαΡεΪα καὶ κίσσα ΟΧ 

Οοάϊοο Β δάϊθοὶ, απ ἰάμηθη βέαϊιτη ἀπο Παροὲ οἰΐαμ ρμᾶγ- 

ἐσθ ϊα ἢ, ΤΟ γίαθ56. ὃχ αἰΐηπα 5Ύ}1808 ῬΥΌΧΙΙΩΣ νοσάρτι 

κορώνη ΟΥ̓Δ. 

9) χελιδὼν καὶ λαγώς.) Λαγὼς ἢ. 1. οεἴ Δεγισιαῖο εἴονιμε-- 

δίίοα, “ιαπολδολεραίο (Τάμπμη.: ΜΠν. γιεδέζο.), ἘΠαΐτ5. αἀνῖβ 

ποιὸ Πἔ εἰ ἀρὰ Βορμποοίοπι Ἐ]Θοίγ. γ. 424. 54., τὶ 

«αϊάριῃ λέχος σα] 50 Ἰορσιξπῦ, ΡνῸ απὸ ἰαηχθι οἴ ῬΏ.50}- 

ἀο (1π ΘΡβοσναῖι. Οὐ1ς.) Ἰοσοπάπη λαγός. 

10) ταῦτα κριτέον Ξἢ 14 ΒΕΓ ΡΒΙΤΏΤΙ8 Οοάϊσομι ἢ δοιτι- 

Ὦ, Ῥγὸ νυϊραία : ταῦτα εἰς πάντα κρίνεται. 

11) ἔχων τὰ) δῖ. ἩοΙβις. οιπεπάαντε τὸ σπ]σ. ἔχοντας 

12) καὶ μὴ ὑπὸ ---- Ῥαν οι απ. πορσαίναια. ἐς Οὐδῖοο ᾿ 

Β ἴπ ἰοκέθη τοοθρὶ. [Ι͂ῃ δοάομι Οοᾶϊοα Β. ῥ͵ὸ 60, αὐοᾷ, 
3 τ - ἢ ᾿ 

ΒΟΘΤΤΌΣ: καὶ τῶν ϑηρίων, ΤἸορίτιν: ἤ ὑπὸ ϑηρίων, 
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. 
᾿ 15) -- ἡμέρων [νεὶ ἡμερωτέρων) καὶ συντρύφων ἡμῖν Φώων 1) 

ψ ἶσο Ἰοσοθαίιν ἡμετέρων. Νοβ5 οὔτ Βοϊβκῖο ΘΟΥΓΟΧΙ ΠΏ τ’ 

ἡμέρων. Νὰ οἱ βιιρτα 1651 {π|} ἥμερα καὶ σύντροφα. ῬάιΠ1ο 

δηῖο ἐγχειρούμενα εχ Οοάϊοο Β ἀοάϊ Ῥγὸ χειρούμενα. [πὶ ὁ6- 

ἴουὶβ διὰ ΤΥ ΠΟΥ βοαιῖι5, ἀαἰ πᾳ Οὔ δοσυαίῖ. ΟΥἹ10. 

μαθο βου ῖθιι: πῦς Ζ ογεπι ζαίδιεπν οπυπῆπο 68ὲ δος «{ρίοπεῖ-- 

αἰογὲ φιοίείοην τπθέθ, απ ἀπνθέδα ροίζιι8, φιροοῖ δογιτέτιυ δἱέν 

πιαγιδιιεία απὶπιαζία ποὲβ χαπεϊζανδα, αὖ ἐυϊπυϊοὶβ ἀπέ 76-- 

χὶς διεθαοία δὲ οαρία, φίαογα, πὲ δας: απίοοοαρηίὐτ8 οἶατα 

φαίοί.. Τροϊπεῖο τογῦα: ὑπὸ τῶν ἡμετέρων καὶ συντρόφων ἡμῶν 

δώων, δὲ ἑαμίοίοθια διετνέ, εἰ ποῖ; δαίἐδ ΘΥ̓ΩθΟΩ ; εἰϊοοπύνην 

ἐπῖπυ βοίδια ἐγαΐ ἡμῖν ξώων, φιιοπιακπιοίιην 8. γεγ λ- 

ἴο {εώ, Τα. ο Αῤγαλαπιο, ρμ. 291. ἀπὸ τῶν συμφύτων ἡμῖν 

θρεμμάτων, τι αἰία παχιὸ ἰασράπε, 768 οηΐην τοΐα. Γεγίτο 

δημΐψιο Ῥεγῷῴα: ὑπέρτερα τῶν δρείντων ἐγὶνόμεν δι οὔδοιγα ναϊεῖο 

αἰ ψτδ φόπδῖε οοπαποιο ρίαπο εἰδδέϊμέα τἱάοπέτι». μα 

ἐοίμεπν ἄπεπο ἐοοίτν ἑέα ἐοσοιαίμεηυ δέ ἐμπέογ ρ  οέαχείτον ὁθ1)-- 

5“εἐο: τὰ μὲν οὖν ἥμερα δῶα, ἀγαϑὸν ἔχειν, καὶ ἐῤῥωμένα δρᾶν, 

καὶ κρατούμενα ὑφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν, οὐχ, (νεἰ καὶ μη) ὑπὸ τῶν ἔχ» 

ϑρῶν καὶ τῶν ϑηρίων, τὰ δὲ ἄγρια καὶ ἀποδνήσκοντα, καὶ μὴ 

χειρούμενα ὑφ᾽ ἡμῶν, ἀγαϑὰ ἂν εἴη, καὶ κρατούμενα ὑπὸ τῶν ἡμέ- 

ρῶν, τεοΐ ἡμερωτέρων καὶ συντρόφων ἡμῖν δώων. Ὕπὸο δὲ τῶν 

ἐχϑρῶν κρατούμενα, καὶ ὑπέρτερα τῶν ἡμερούντων γινόμενα. ζία ἡπίων 

καὶ ἡμερωτέρων θηρίων, ραν εἰς ἀρια “ιεδεθέιευ (Ὁη-- 

σέανιέϊζηιε5 ἐπιρογαίοῦ ὧν Ογαΐ. αὐὦ ϑιαποέογετσυν Οὐοίτεπι, Θαρ. 

ΕΎ ». 901. 

Οαρ. ΤΥῚΙ. 

1) τῷ δένδρα.) ἘΤτις πτιπλοντιλ ΡΠ σά] οὶ Οοάοχ Β 46- 

ἄτι, Ὑπ]σο Ἰεσεβαίτι τὸ δένδρον 111 51} 511]. 

2) δάφνη δὲ σωτήριος :) Τῖπὸ Οςοροπίο. Τ,. ΧΙ. ο. 2.: 

Δέγουτι δὲ καὶ τοῦτο περὶ τῆς δάφνης, ὅτι ὑγιείας ἐργαστικόν ἔστιν, 
ν ὃε ) ΄ ἅν, ἕῳ » - Ὁ ἜΥ ᾿ - ’ 

Οϑεὲν καὶ φύλλα αὐτῆς ἐπεδίδοντο τοῖς ἼΑῤχουσι πᾶρα τοῦ δήμου 



ἀγὰ ἘΒΙΡΕΙΙ ΝΟΊΤΙΑΝ ; 
δι ᾿ ΧἹ γ᾿ 

τῇ πρώτῃ τοῦ ᾿Ιἀνουαρίου μηνὸς, καὶ ἰσχάδες, οὐδὲ γὰρ ἡ ἱεραὶ νό-ἡ 
φ Ἀν» πα , - Σ ᾿ 

σος ἢ δαίμων παφενοχλεῖ τῷ τύπῳ, ἐν ᾧ δάφνη ἐστὶν, ὥςπερ. οὐδὲ 
} 

' Ὶ «. 

κεραύνὺς, υὑπὸν συκῆ. 

Ὥ, ἀποθανοῦσιν ἐλαίας συγεκῷ.) Ὥς πος ΠἹΟΥ͂Θ {πδοΐανουο. 

1ο. δϊοιι 15. ὧδ άπεγο ο: 26: οἱ Ῥεῖ». Μου βίο]. ἢ ΡΒ 

Ρὲ ἜωΣ Τ,. 1. δ. 17. Οὐμῇ, δἰίδηι ῬΊδοΙ 1,οχΊο. Απὲϊα. 

5. ΟἸδα.: 

ὯΝ ραν μοὺς γίνεσϑαι) (Οἷδηιοιι5 ΑἸοχαπᾶν, ϑίσομι. Τ,.. 

1. ᾧ. 50.: φραγμὸς οἰκεῖος εἴρηται καὶ ϑριγκὸς εἶναι τοῦ ἀμε 

πμελώνοξ. ξβοροπῖο. Τ,. ΧΙ, ἢ 2.: εὐψένιον δὲ τὸ φυτὸν τοῦτο 
ες Ϊ 

«Ο' δάφνη) οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσε,) καὶ εἷς φραγμοὺς ἀμπέλων ἐπι- 

πο δειόν ἔοτιν,  Ὁοηΐ, Ἐναηδ. Μαῖμ: ΧΟ. ΟΕ ἌδΡῚ ὙἱΔ. 

(μη αἴογο8. : 

δ) ἐκπλοκὰς) Β ΟΙΒ.ς. συ] :, ἐκπλοίας ν6] ἐκδημίας. [Ὶ 

αυτό ταί οπο Ἠ1}1] οριιβ. νι οί, χηοάο νὸχ ἐκπλοκὴ 

ΠΤ δοοϊρίαίασ: οἶδ ον αιεϑερο οἶκ) μι... ἐἷαβ ϑὲολ λογατες- 

τρίοξοί "οὐἶον δέολ λογαιοα) ἡπμαΐοιν ἄτὲ8 7672} ἤεμε "“οίέίο. Δά 

νοοθπι, απᾶ0 5041 πῃν τ: ζυψοκρούσταις ,, ζοηΐ, Π. Ψα]ο5. αὐ τ 

Ατηπλῖαμ. αν! μα, Τὰ. ἅν. Ῥ- τὰ. ὅος, εὐ νοῦς “2 Ζαξέϊο-: 

ΟΟραθ. ὶ , 

Οαρ. ΤΥ̓ΤΙῚ. Ι; Ἢ 

1) Καὶ πάλιν αὖ ἔδοξέ τις) Τὰ παροῖ σοίος Β. ΠΣ 

6ο: πάλιν ἔδοξέ τις -τ, β 

2) ἀπολωλεκέναι) δ΄ο δου θη πη ἐγ αὲ το γυϊσαίο ἀπος, 

λελωκέναι. 

ι ᾿ς σαρ. ἼΚ. τ ν. 

1) βασάνιξε --- ἸΠΟΒΥΟΙ.: ᾿Βασανιστής. ὃ δημόκοινος, πῦλε 

λάκις δὲ ὃ διαιτητὴς» καὶ παρὰ τῶν ἀνδραπόδων τήν ἀλήϑειαν συν 

ϑανόμενορ, π01 νι. ΑἸθεν. ἥ ἈΝ 
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᾿Ω) αὐτοῖς ἀπέβαινε) Ῥτο ν]σ. αὐτοὺς οὐ) Τὶ οἰ 5Κὶο οοΥ- 

ΟΧῚ αὐτοῖς, Ἐία ᾿ράν]ο ροβὲ Ἰοριεῖν: αὐτοῖς ἀποβαίνειν οἵ 

αὐτοῖς ἀπέβχινεν, Ῥναοροσιεϊοποηι ἐπὶ ροϑβὲ σημαινομένων Οἱ ἀπΐο 

τῆς οἵπὶ δοάδην Ἐ οἰ βιεῖο νοτίαν ἴὰ ὑπὸ, 

5) οἱ ἀγεϑθοτοιοὶ τῶν ἀστέρων ----) Τχοορρία οχ ΘΟ. ρῈ15 

ῬΗοοδοῖ οἵ Τ)δοίτι δ᾽, Οὐδοὸ Οὐ 8115 νοσαΐπν, ἀᾷ Ψα- 

Ἰομ πὶ, ἰΟΠΙρΡΌΤα δρεοίΐανίϊα, ἘΡΙτοπτδ, δ. 71.: Τὰ τοίνυν δε- 
- Λ΄. ΓΣῚ ! 6 νι ες διαν τΆ 

καδυὸ δωδια,) καὶ οἱ ταῦτα ἕἔπιοντος εἰτὰ αὐτέρεξ, τοῖς μὲν συν- 
- ’ ᾿ ΝῚ ᾿ἄδ᾽, - Ε] : ἢ ᾿ 

οδεύοντες; τότε ὃὲ ὑπάπαντῶντοες χνατέλλοντες οὗτοι, πρὸς Τῶν δὺ» 
“ ͵ . ᾿ ᾽ ᾿ Μ ,΄ 

γάμεων κινούμενοι, κίνησιν τῆς οὐσίας ᾿ηλοῦσιν εἷς γίνεσιν τῶν “μῶν, 

“ Ν - ΄ . . 
καὶ σὴν τῶν περιστάσεων τρυπν. Δ δοξρι ὃ 

"» » » 

εἰσὶν καὶ ς᾽ ἀστέρες, 
αὖ. 

3 »" - Ἃ 
καὶ αἱ δυνάμεις. ἀγαθοποιοί, πακοΐσιοῖ" δεξιοί, ἀφιστεροί ὧν κοινὸν 

ν ᾿ ὐ σ ᾿ ΠΕΣ ς δ ΑνΣ ε Ρ 
τὸ τικτομενὸν, ἕκαστον δὲ αὐτῶν νοι κατὰ ποιρὸν τὸν ἴδιον, 

-ι , ἣ Α ’ ἣν «,»5 - ἢ ᾿ ΡῚ Ε - 

χοῦ δυναστευῦντος τὰ κατὰ φυσιν ἐἸττιλε τοῦ" νὸ μὲν, ἔν ἀρχη" 

τὸ δὲ, ἐπὶ τέλε, ῬδΔᾺ]1 ΑἸοχαμά' ΤΩΣ Ἐϊρανα εἶδ συ ἢ ι ΕΠ ΟΥῳ εἰς τὴν Δποτέξ 
Ἀ 

--" λεσματικήν: ὅ8ὅῖνὸ Πιιθιμοηΐα ἴῃ (οί ιδηλ ἀκ ργαδάϊοιῖσ 

Πα ΑΙ 1115: 16. ὙΥαΟΡοσραΘ απὸ 1588. 1π ἅ. Ομ Ἰοπσα 

ΔῸ τηϊΐϊο: ἀγαϑοποιοὺ δὲ ἀστέρες εἶτί, 27 καὶ Ὁ, κακοποιοὶ δὲ 

Ὄ καὶ Φ, διὰ τὸ καϑ' ὑπερβολὴν, τὸν μὲν τοῦ Ὃ ἀοτέρα ψυχρο- 

πέραν τὴν Φύσιν ἔχειν: τὸν "δὲ τοῦ ᾽ς, σφύδεα πυροδεστάτην: τοῦ 

ᾧ τὴν Φύσιν κοινοῦ ὑπάρχοντος. Ἔππι560. ῬγασΡ. Εναπρ. Τ,. ΨΙ. 
τ 5 ἊΨ 

Ῥ. 275. οὐϊι. ΨΊρουι: ἔστέ δὲ ἐν τῷ αὐτῷ κλίματ!, τῆς Ἰ»δίας 

φυλή τὶς ᾿ϊνδῶν, οἵτινες τοὺς ἐμπίπτοντας ξένους ἀγδεύοντες καὶ τού- 
, 

τοὺς θύοντες ἐσθίουσι. καὶ οὔτε οἱ ἐγαθϑαποιοὶ τῶν ὥστρων κεκωλύ- 
, ᾿ Ν ν ἢ » - ἃ 

Χχασι τούτους μη μιαιφονεῖν, καὶ μη ἀϑεμιτογαμεῖν, οὔτε οἱ καμο- 

ποιδὶ ἠνάγκασαν τοὺς Βραχμῶνας κακουργεῖν. ΟΟΔΕ, ΕἸ181], ᾳαδὸ 

ἀὸ 18 5ἴ.}}15. Ἰ1αἴτπι6 ἀἰβδοσαῖ ΟἸΒΡ. ΟἸΡοστιϑ ἴῃ ΘΡβον- 

ΘΗ ΤΙ Γ΄ 0 Σ 

4) ἔετι τῶν ὀνείρων) 150: καὶ Εσο Οοάϊσεπῃ Β 50- 

απ ἴπ5. ΒΌΣΓΙρΡδῚ "Ετι), τὶ πη] θῖχ Ἰοοϊοπ 6. 

5) --- τ. ἀπαιδεύτους ἰδιώτας) 1Π15 σοπργθτιηξ, αἀτι86 

ΣΟ 5 1. Τισα5. 1. Λοί. ἌΡοβίο!. ΙΥ. ιὅ.: --- ἄνθρωποι 
3 

ἀγφάμματοί εἶσι καὶ ἰδιῶται, -ττ, 



᾿ἦὧϑδο ἈΒΙΠΕΙΓ ΝΟΥ ΑΒ ἡ 

6) λεγομένων ἐπῶν ---} λεγομένων οχ, ΟὐἄἸο6. Β ἀοαὲ Ῥιΐο Ἶ 

γψυϊς. γενομένων, (δο. βρατιπΐαν σοῦρα: ἤ ἄλλων ῥήσεων, 

Τηΐουρυ ο5. ἀπαΐα νοῦ αὐ: αἀτέ αἰξέδ. δογητομίζεια,  Αὐϊοϊηϊάο-, 

Τ8. πὶ ἐδ ΡΟΘ15 ἰοφοῖίαν. Ἰιαητι8 1118 νεῦρα νοχίοιη-- 

ἀκα 'διιμῦτ ἀμά αὐλὰς δθηἐετιέ ἐδ .ὁς ρούία εἰρδιινιάδο, 1)6 νο- 

06. ῥήσις το (Ἰἰδθοχί. Οαροῦι Οδουναι. [. Ἢ ἀξ α."10. 

γ. --τ ἄτῃσιν.) Οοη!, Εϊοδιοά. Ορ. οἱ Ὦ. ν. ὅδ. 

8) Εὐριπίδεια ἰαμβεῖα.) 51᾽.. οατὰ 9) ΟΥν,}ο, (αἀ ΟἸια- 

ΤΙ}... Ὁ: 84.) ΒΟΥΊρΡΒΙ. ρχὸ νυΐσαία : Εὐριπίδια. ἰάμβια, ΜὸΣ 

οι Π οΙβίκίο ΒΟΥΙΡ81 κατέσϑιε 1 ρον νο, ΡΥῸ γαΐσαιο,, 

κατήσθιε. δ ταπὶϊο 1ΐ ον τι5. ἰάμβιον οαπὶ οούομι 2) Οὐν}}- 

110 ([οο. οἴ1.}. πναΐανι τα ἐαμβεῖον. 

9) -- Ἕκτωρ.) Οομπῇ, Τίομιο;, Πα. ΧΥ Π. 20. εἱ βεᾳ.. 

σαρ. 1,Χ, 
᾿ 

1) “το πατρίδας ---ῇ ΜαμΠαοὶ Ἑναπσ. ΧΠῚ. δά.: Καὶ 
ἐλγωῶν εἰς τὴν πατρίδα αὑτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν’ τῇ συναγωγῇ 

αὐτῶν' ---- πιατρὶς ἢ. 1. Ἰ(ο εδι, ἂρ. πόλις, τγῦδ, ομρρεείιενϊα, 

7 αἰογείακξ. Οουΐ. οἴδια. Ομ». ὙΥἀΚο οΙὰ δῖν. Οὐο. Ῥ, 

1Ψ. ὅ6οῖ. τ68. ρ. 29. 

2) πληϑούσας πολιτείας καὶ τῶν ἄλλων. ὅσαὴ) 510 Οοίοκ.. 

ΒΒ ἰοσῖῖ, Οὐἰοῦῖ ΠΡΡῚ τὰ Ππαροραηΐ: πλ, πολίταις καὶ τοῖς 

ὥλλοις, ὅσα --οὶ , 

5) πατρίδα σεισμῷ πεσεῖν:) Δομπιοῖ, Οπείροον, 1τάά.: 

Αὐτὸς δὲ δ᾽ βασιλεὺς ἐὰν ἴδῃ, ὅτι ἐσείσϑη ἥ πόλις αὐτοῦ, --ι᾿ 
“ ν 7 "ἢ ἡ ν᾿ ΄ “4 Α ᾿ 

χουτὸ -τ Ἀρινετῶιε - εἰς πόλεμον ἐθνῶν καὶ Φόβον ] ἐπιβουλὴν 

κατ᾿ αὐτοῦ καὶ φανέρωσιν ἐχϑρῶν αὐτοῦ. Οοηί. ΥΥ οἰδίοι, «ἀ 

Αροσαῖνρ5. ΧΥ͂]. 18. δα νοῦ. σδεισμὸφ, 

Οαρ. 1,ΧῚ. 
Φ' 

1) παρακολουθεῖ) ταῦτα ὄναρ βλεπέμενα μεϑ᾽ ἡμέραν ἀ.) 

σι. ἐκ (θδίοο Β ἄοράϊ, ἴῃ ἀπὸ ἰάμιοη ἀθοϑὲ ταῦτα, «ποάᾶ 

[5 1.) 

Ὶ 

Ἂν 



Ν 

ἈῺ ΑἸ. Ὁ.18. 1Υὔ|1. ΟΑΡῚ ΠΙΧῚ ---Τ ΧῊ]..- ἤδὰ 

οθο ἰπδόνεϊ ΡΥΟΡίΟυ ψοῦρθα, ἀπᾶο ῬΆΠ]]Ὸ ροβὶ βϑαιτιπίαν 

Ὅσα δὲ οὐκ ἀκολουϑεῖ τισὶ, ταῦτα οὐδὲ, ---. Απΐοα ἸΟροΟθαίτι ἐδ 

παρακολουϑεὶ τῶν κατ᾽, ὄναρ βλετομόνων, καϑ᾿ ἡμέραν ἀποβαίνει. 

9) τ--- τῶν πρώτων δραϑέντων, ---) ΠΟ Ἰοοιιδ. ποβοῖίο ἃπ 

βίο τα: ΠἸσϑιίι8. 80. ΘΟ ΔΏΪΟΘ. σευ οπτι8. 8511: 71 ἐπ τοῖν 

ρὸν ἤδῶμρον αδ οἶσθ πολέ. ας απ είθνδ σεν ἤρίος ἀαέ: 

. 80 7ολοέ αἰἴεδοβ απο πολέ, ὕρϑηγυ εἰα5. γϑέθ ἐπν 7 τρια 

ϑεδόλοιν τρογίειν ἰδέ. Ἰίασιιθ. ἢ ΟΙΒΚῚΪ βου ρίσνα Ὠ1Π1] ορτιϑ. 

0) παρακοιμίξοντα) α]ρο : παρακομίξοντα,  ΝΟ5 εχ Ὁο- 
« 

αἴ1ο6 Β ἀδάϊμχιι8 παρακοιμίζοντα,, τιὸ ἀρ {τι8. Ι 

(ρ.. 1.ΧΠ. 

1) μη χρῆσϑαι.) 510 ΒΟΥ ροπαι πη οὐαΐ στὸ νυϊσαΐο μὴ 
χρήσεσθαι, 

(ἀρ. Τ ΧΤΗ. 

1) Περὶ τοῦ μη μεγάλα) Ῥατίϊοτια πη πεσαΐϊϊ γαμ ὁχ Ομ 

ἀἰοθ Α ἴπ ἰοχέμ ροϑβυιηνθ. αὐ ΘΟ ΒΩ 8}. 

5 2) ἔννσιαν ἢ ὀνειροφαντασίαν, ἢ ὡς αὐτῶν ϑεῶν π. ἢ κὶ 

κατεγνωκοτῶν, εἴ γε ---Ἰ 1 Α1ΌΤΙῚ ΒαΡεθαλ: ἔννοιαν ἢ ὀνείρου ᾧ χγ- 

πασίαν, ἢ ὡς ὄντων ϑεῶν π. ἢ κι κι, εἴ γε -το, Νοὸβ οὕ Ο11- 

Βεγίο ὟΥ ἀκοεἤεϊά (ἴῃ δι1ν. Ονηῖο. Ρ. ΠῚ ρ. 65.) μὰπὸ 10.- 

ἜΠΠΙ ΘΠΠΘΠ ΔΑ ΠΠΠ15, ἃ0 810 ψου πη: ἤίος ψορὸ.,. φιρ 

για επί» πεαΐξα βΟ,υγυ 8. αρρε)εείμιξ., ἀρϑρδογῖδ ; τεξ᾿ φΊδὲ 

γιεμέέψιαπι. παῤδατιε δογργεζογιέην ρογοορέϊογιοην, τοί πξ φιεὲ 

᾿7γαιάεηι δέ ἐπιρτοὐῤῥέαέοην αἰδὲδ ἐπσερεέοπέ, οορξοϊοπἐϊδιες 608, 

φιρδόεδ δοπιπέα οὗτ᾽ 67 δαγμιέϊεγι, ἐπι ἐατιέαδ. διεζεεαξδε. 

Υ 2) Ὀἷον) Ῥγο οἷον πϑβοῖο ἂμ πιο ἶτι8 βου θαΐαν; οἶσε. 

4) ἐπειδὴ μόνοι οἱ Θηβαῖοι: τῶν Βοιωτῶν οὐκ ἐστράτευσαν εἷς 

᾿Ἰλίον.) ἘΠπο ἘΠ αϑίδι τι. τὼ Ηουμεν. 1144. 1,.ὄ 1]. ν. δ8ο5.: 

Φασὶ δέ τινες καὶ, ὅτι πᾶρ᾽ ἱστορίαν ἐστὶ τὸ μνησϑῆναι Θηβῶν ἐν 

“ταῦϑα τὸν ποιητήν. Ὡς γὰρ δηλοῖ καὶ τὰ εἰς τὸν Λυκόφρονα ὕπος 

νήματα, οὐκ ἐστράτευσαν εἰς Ὑφοίαν, νεωστὶ συγτεϑέντες ὑπὸ ᾿Αρε 

ΗᾺΒ 



(δὰ ΒΤ ΝΟΤΑΕ 

γείων., καὶ ἄρτι τὴν πόλιν συνοικίσαντες, Οοηΐ, ΤΖείζεμι δ 

ΤΙΥοοΡν, ν᾿ 1194. Εἰ πϑβοῖο, δπ 48 ᾿δο τὸ Τρ] 15 4πο- 

40 Ἰοφαπιβ 511 11 Ἰθγαπαίθ: ᾿Αστράτευτοι, Οτιἶτι5. χποη ο-- 

ποι [αοϊαπΐ ΑἸΠμο ποι. 1,. ΓΧς ς. γ12. οἱ Ἰλιοσομεβ Τιαογέ, 

Ι,. 1Π. ὅ6ση. 7. 88} Ῥ]αίοπθ. . 1)6 Ῥίβδοὶβ, «(πὶ πο {π- 

ἰευ!πθγθ θ6110 Τ τοΐαο, οοπί, Βίγαθοη. 1. ΨἍΠ), ᾧ, ὅο.. 

(ἀρ. {ΧΙΥ. 

1) τιρόξεχε δὲ καὶ ταῖς --- γενέσϑαι, ἢ μή.) Ἡδεο νευρὰ 

εγαπὶ οομεϊηπα 560 18 Δἀβου θέα ΘΑΡΙῚ ργοχίηιθ ἀπϊθοθάοῃ- 

1, τἀπάθ ἔπι ἐραμδία τοῦ 1π1{1π|} ΠΟΥῚ ΟΔΡ1115. 19)εἰπάο 

Ῥτὸ ἀπὸ, τιὖὖῦ να]σὸ Ἰοσοβαίιτ, απΐθ τοῦ συνδούλου, 5οΥ1 051 ὑπὸ 

Ῥτορίον βοᾷ. Ῥαββῖν. φονεύεσθαι. 

(καρ. ὩΧΥ. 

1) βεβαιωτικοί,) Τί, οτιπι Τὶ Θ΄ 510. ΘΟΥ ΓΘ χιπ8. ῬΥῸ γπ1- 

βαὶα βέβαιοι, Οοάοχ Β ἀαὶ: βεβαιωταὶ. 

2) Πίστευε δὲ τοῖς ἀποβεβηκόσιν ὀνείροις, ὡἧς --- ὀνείροις ἐΧ. 

Οοάτϊοο Β 1πδογῖ, ῬΔΏΪΠΟ ρΡοσί οΧ οομϊδοίατα βου ρδὶ ἡγοῦ 

δ᾽ ἔτι καινότερον ῬΓῸ ἡ. δέ τι κ' 

5) καὶ ἀεὶ σιδήρῳ συνεῖναι, τοῦτ᾽ ἔστι, συναναστρέφεσϑαι, Ὃ 

δὴ βέλτιστος --- Ὕ ΥΡα: συνεῖναι, τοῦτ᾽ ἔστι, ἃ τη8 δχ Οοάϊ- 

εα Β αδὐτ᾽ιοοῖα' βιηΐϊἃ, ἘΠ᾿ οὰπὶ οοάσμῃ Οοάϊοο Β' δηΐο βέλτι- 

στος 801 1ρ8ὶ δὴ ῬΥὸ δὲ, ἸΡοβι]αἱ 14 βομπίθηα, 

σαρ. Τ1ΧΥ]. 

1) τὸ γὰρ αὐτὸ γεφύρας ἔργον εἶχε: ), Μαϊϊηλ): γεφύρᾳ, 

ἴῃ ἀαίίνο οἄδιι, Ῥγορίου τὸ αὐτὸ 

(ὰρ. 1(ΧΥ͂Τ͵Ι͂. 

1) ἐφόδιον γὰρ παιδείας ὃ πλοῦτος.) δ1445: Ἐφόδιον πᾶι- 

δείας ὃ πλοῦτος, τὰ6 Ὑοχθα εχ “ποβίσο Αχίθημμαοσο 46- 
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βου ρα δαμῖ. ΤΠιιο Ῥυδθίθγοα Ρουε θη Αγ βίοι! ῬΟ]Ι. 

Ι,. κγ' ᾿ς. 11.: πρὸς παιδείαν, ἢ" φύσεως δεῖται καὶ χορηγίας τυ- 

χηρᾶς. εἰ Τιιοῖαη. ὅθ δοιηηιο; Τοῖς πλείστοις οὖν ἔδοξε παιδεία 

μὲν χαὶ πόνου πολλοῦ, καὶ χρόνου μακροῦ, καὶ δαπάνης οὐ σμικρᾶς, 

καὶ τύχης δεῖσϑχι λαμπρᾶς. 

9) δράκων ἱερὸς τῷ μαντικωτάτῳ ᾿Ατόλλωνι ἄνακ.) Αο]ἸΔη. 

ἄε ΔΑπίμαὶ. 1,. ΧΙ. ο. 16.: ἴδιον δὲ ἦν ἄρα τῶν δρακόντων ἣ 

μαντική. Οὐπῇ, δι. ΑΘ] αη. ἀθ Αμλμα]. 1,. ΧΙ]. ὁ. 11., 

ΔΟΥΡῚ. ϑαΐασπα]. 1. 90. οἱ δραπίιομν! ΟΡβουναῖῖ. 1 (4]-- 

Τππδοῖ. Πγμλη. πὶ Ποῖα ν. 91. δά ΠΠ|πἀ: ὄφις μέγας ----, 

Ρχοίεσι ποβίγιιι ἰοοππι οἱ ὙΥ οἰϑίθη. δα ἀροόσάϊνῃ8. ΧῚΕ ὅ. 

5) λῃστέύων ἑάλω καὶ ἐτραχηλοκοπήϑη 3) Τίς ᾿ἰαίγρο ἀδ- 

οοἸ]αἴτι5. δον, Αριιὰ «]105 ἴαιθ}) βου ρίουοβ ἰδίΟη] ἰγΤῸ-- 

βαΐιν Ροῦπα ΡΔ]1 δῖνο οὐποῖδ, τὺ Επσιρι. ἴῃ ἤδμεθο γ. 

διῶ. --- 515.: 

τοῦτον δ᾽, ὃν ἴδειν Φῃς σὺ κλωπικαῖς ἕδραις, 

Καὶ μηχανᾶσϑαι, Φῶντα συλλαβῶν ἐγὼ 

Πυλῶν ἐπ’ ἐξόδοισιν ἐμπείρας ῥέχιν, 

Στήσω πετεινοῖς γυψὶ ϑοινωτήριον. 

εἰ Τοβορι. Αμίᾳ. 14. Τ,. ΧΙΧ, ο. 1. δ. 15,: μῆμος εἰςάγε. 

ται, καϑ᾿ ὃν σταυροῦται λῃστῶν ἡγεμών. τι] νἱά, Οὐμηπδπίαϊο- 

Το8. Οοηΐ, οἴΐδμι Π᾿’ ΟΥ̓]. δὰ ΟἸναυ. Ρ. 299. 

Οδρ. Τ ΧΙ͂Σ, 

1) ὃ δὲ σφαιρισμὸς τὴν ὀξυϑύμησιν καὶ φιλονεικίαν.) Ὅοτα 

μδθο Ἰοοίΐϊο Οοαϊο Β ἀεβοῖιν. ψιΐσο Ἰοσορθαΐαν τὴν ἐξ 

ἤτου ῥῆσιν ΡΥῸ τὴν δξυϑύμησιν, ἐγιποιιγιαἰϊατη. 

2) ---- ἀντικρούουσι.) Οοπί, Οὐμιπηοπίαίονεβ. δα Ῥείγοπ, 

. ϑαῖ. ο.. 27. ἃ 1Πὰ νουθα: ἐρδὲ ραίζογγαηιέαθ, φψιιὲ δοϊδθα- 

ἐϊι5 ρίΐα δραγδῖνα ἐχογοεδαΐίν. εἰ ἩϊοΣο  η. Μογοι 1]. 

ἀθ Αγίο γι. 1,. 1]. ο. ὅ. 

5) τὸν αὐτὸν ἔχουσι λόγον.) ΠΙσπὰΑ αὐτὸν, ηποᾶ 15 Ἐϊ- 

Θά ΕΠ δάτε. Ομ βϑί εγαΐ, ὁ50 δχ πἰσόαπο Οοάϊοε εἰ Α]άρ 

ἴπ ἰοχίπηι σου οοᾶν!, 
ἘΠῚ 2 
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Ὁ καρ. ΤΟ ΧΟΧῪΣ 

1) τῶν ἐχϑρῶν ἀπο3.) 8ὅ1ὸ οππὶ ΟοΥπανρὶο. ἃς ΠοΙδκίο 

Ἰοσοπάτιπι, πο, τ 1π συ] σεί8. εξ; τῶν ἀδελφῶν ἀποϑ, 

2) ζημίας προρδοκωμένης λύσιν) Ῥτο συϊσοία προςδοκωμένην 

δυοίϊονϊίαία Οὐ 1018. Β δου ΐρβιὶ προςδοκωμένης, ἴῃ σΘὨ γὸὺ οδ-- 

51; οἱ 50 ἀποαΠ6 ἸΠΙΘΥΡΥΟΒ γουίιτ: ὠκππὲ ἐαρεοίαξὲ 80-- 

ἐπεέτο)ιεηι. 

5) φοβούμενος ἐξ ἐπηρείας ἀ6γ.) Απῖοα ΠΡΥῚ ΠαΡεθαπέ: 

ἐξ ἀπειρίας, ῬΥο 4ὰοὸ ἐξ ἐπηρείας 5ογ]ρδὶ Οοάϊοεια ἃ βεαπας. 

ἴὰϑ δὶ 1 ΠΙΆ σΙ6 ἐπηρίας ΒοΥῚρίππ δ᾽. Οὐ ποδία 

Ἰοοῖϊζο πιαϊίο πιθί!ου οϑὲ απιδὴν στ] σαΐα, τι πόθο ποῖ νἹἀοῖ, 

Οαρ. 1 ΧΧῚ. 

1) αἰνίσσωνται!) 510 5ΟΥΡ51 τι ΟΟΠΠΙΠΟΙνΟ ΟΡ ἀπέεσε- 
Ε [ 

ἄσηιβ ὅταν, Ψιΐσο: αἰνίσσονται, 

4) ἀβασανίστως) 1. 6. αὖδηεδ ἀογὲ βογμίμῖο. ἘΓΟΒΟᾺ.: 
39 » - εΣΛΈΙ ἢ Ἴ 10 " ᾿Αβασάνιστα, ἀνεξέταστα. ὦ ἀποι Ἰοοιπι νου 5. ΑἸΡΟΥΊΙ, 

5) διὰ τοῦ δεῖνος) Ῥοϑὲ διὰ σπππ ἩοΙβκῖο ἀοῖον! ανὶ-- 

Θαΐπι τὸ, οἴ ραποὶθ Ῥοϑὲ ψουθὴ5. οἴῃ δοάθμι ᾿ ΘΟ Ί5ΚΊΟ δου ]-- 

081 ἐλέγετο Ῥγο ἔλεγε τὸ, 

(ἀρ “ 1 Χ ΧΗ. 

1) μανάριον ἔσεσθαι) 1. 6. ΤΟΣ 17.477} 6886. ἘΟΒΟΉ.: 

Μακαρίτης ὃ τεϑνεῶς,) ὃ μακάριος ὃ νεκρός, ᾿ΕἸΠΙΔΟΙΒ: Βάλλ᾽ εἰς 

μακαρίων. ἀντ) τοῦ, βάλλ᾽ εἰς ὥδου" ὅϑεν' τοὺς ἀποθανόντας Μακὰ- 

οἶτας ἔϑος καλεῖν ἢ ὅτι ἡ Μακαρία ϑυγάτηρ οὖσα τοῦ Ἡρακλέος, 

ἑκοῦσα ὑπὲρ τοῦ τῶν Ἡρακλειδῶν γένους ἀπέθανεν, Αἀ «ποπὶ 

Ἰοσπ νά  αμΚοη. 8510. οἰΐαια Γ,αἰλπ5. αΙσοθαῖτι 76: ᾿ 

ζΐς εἰ δεαίμβ ὕυὸ εομωιοίο. Ὧι ΗἩογδῖ. βουτα. 1. 9. 2δ.: 

Οηιιος φοηηροϑει ἰδοοο. ϑαρουα5. δα νος. ῥωμαϊκὴν ἐσϑή- 

τῷ καὶ ὑποδήματα, ἐοσαπν οὲ οαΐοεος,. οομῇ, Βα]πια5. δὰ 'ον- 
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«ἴα. ἄς ῬΆ]]11ὸ Ρ: 286. --- 389. δ 111 νουρᾶ : " Οαἰοοὶδ 

πὐλὶδ εἰοίπιιδ᾽. ργοργάέπν ἐοφας {0}: 6. {{}]0. 

4) καὶ τοῦτο εἶναι ---- εὐδαιμονίαν.) Τιοοι5. ἰῸ ΡΥ ΘΟΪα 

ΠΠαρίσαρι: Ματο. Ἐναηρο]. ΧΥ͂. χ9.», ὉΡὲ1λ νἱά, ΥΥ̓εἰδίομ. 

ἵ᾿ 
σαν. ΤΧΧΥΤΙ. 

1) Ὃ μὲν γὰρ περιεχόμενος ----ἢ Ψαϊσο: ἀλλὰ περιεχόμες 

νος ---, Νορίγα Ἰοοίϊο ποίου δῖ Οοάϊοῖς. ΒΒ πἰχὰ τλ6]1}15 

γοβρομᾶοι νου θὶ8, ἀτιὰθ ΒΘ ΠῚ: ὃ δὲ ἄρχων ---τ, 

σαρ. 1 ΚΧΥΤΠΙ. 

1) ὅσον δυνάμεως) υΐϊδθο: ὅσοι δυνάμεως --τι Ἰῆρο ΟἿ} 

Θαϊπιαδῖο (α4 Αε]. βραγίίαμ. Ρ. 40. ἘΡῚ νἱάο.) οἱ Ποίβδκιο 

ΣΟΥ Ρ51 ὅξον ὃ. (ὐδοχ Β ἄακιϊ: ὅσων δυνάμεων ----. 

2) ἢ πρὸς τινων ἀμελουμένους ἢ ὑβφιζομένους - ψευρα 

ἀμελουμένους ἢ οχ Οοάϊοο Β' Ἰηδθν 1, οἵ Ράυ]]ο ροβὲ ϑυπάομι 

Ουοά. Β Ξοαπαίιβ βου] ροὶ οὗς χορ Ριιποῖο ροϑί κατακεχωσμένους 

ἄοϊοῖο, Ῥυὸ χρὴ οὖν, αὖὖὐ ανιῖοα οὐαὶ. ϑίδί!Σ Ροϑβὲ ἴῃ βδοάοθπι 

(οϊοε. ΒΒ. βουϊρίμμιν 68} ἀνευρόντας ὉΡῸ να σαίο ἀνευρῶντα, 

ἀϊιοπι ἰαηιοα 5 ΠΘΌΪαΛ Θ αι, ὨΠΙΘΡΊΜΙΙ τοι! ργορίον 14," 

αποᾶ απίοοοράϊ; τοῦ ἰδόντος, 

σαρ. ΕΟΧΟΣ. 

1) ἐτύμων) Ῥοβὲ Ἰιοὺ ἄεϊον: αϑίοσίδοππι. Ηο Ἰοοτιβ 

Ῥομπο Βαρεῖ. 

3) ἀποχὴν τῷ χρ.) ᾿Αποχὴ [ι. 1. οϑὲ οαιρέϊο δοζμίας ,»6- 

εἰἰπίαο.. Ἦϊας νοῦ «αἰπαίαν δἰ 181 ἘατἸβοοβ.}41. 

5) τύκος δὲ καλεῖται πᾶς ὃ γεννώμενος παῖς.) Ἠοϑγοῖι: 

Τόκος) γένεσις, Τουνὶρι. ΟΥ̓ ον. ν. ὙΘ ΠΩΣ: 

"δι: Ἐκφέρετε νῦν τυρεύματ᾽, ἡ μήλων τῦκον, 

ὩΔὶ νι δομάιϊι5 ΕΙοορ μου. 

4) καϑ' ὧν) 1τὰ Ἐ οἰδικίαβ σουγοχὶξ ΡΥῸ καϑ' ὃν. 
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5) Νίκωνα τινῷ καλούμενον. Ἣν δὲ οὗτος) Ῥοϑβέ καλούμε- 

νον οἱ ἃπΐθ ᾽ν νιῖϊςο Ἰερεραηίτι ἤδεο σευρα: ὅτι μὴ τὴν 
ἐτυμολογίωαν τοῦ ὀνόματος, ἀλλᾷ καὶ τὴν πρᾶξιν τοῦ ὀνομαξομένου 
5 , -.ωῳ Ζ Ψ ἐν ὑπνῷ δεῖ προςέχειν. (λιια6 διιβία]] τοῦ σ᾽ Οοϑδοη]ἃ ψΘΡ ον τ, 

4186. μάτι. 18 1πίθυ οί 5. δαἰθοοάαης : Μέμνησο δὲ, ὅτι εὐφή- 
2) ΄ ΝΜ ς, 

μὼν ονομάτων ἃ, αἱ --- ῥέπῃ, 

6) λελειμμένος.) 510 δου θοπάτη ογαΐ ΡΊῸ λελυμένος. 

ἀρ. ΤΙΧΧΧΙ. 

1) τοῦ πάτρωνος) ἸΤτις Ο]ο5546 Βα511|6.: Πάτρων “λέγεται 
ὃ ἐλευϑερωτῆς τοῦ δούλου, Ἠόδγο].: Πάτρωνες. οἱ πρῶτοι τῶν 
3. 2 τ Ὁ ἐδ Σ , ΓΝ , ς ἡ Ὁ σ΄ ἀξιωθϑέντων τῆς Γωμαίων πολιτείας ὕπο Ῥωμυλου. ἑκατὸν σντες, ὡς- 

περ δευτέρων πατέρων τάξιν ἐχόντων" καὶ ἐκ τρίτου οἱ πριν ό- 

μενοι βοηϑοὶ παραγινόμενοι. ἘὉΡῚ τνιάδπάι5 ΔΙΡοΥί. 

ΟὐμῈ. οἴΐαιη 1}ι1 ΒΡ οβη. ΟἸοβϑαν. Ου. Ὑς 1. Ρ. 1157. 8. τ. 
Πάτρων. διιρτα 11|10 Ππτι8. οαρ. «6. νεκυσίοις καὶ περιδείπνοις 
σνίἄο Ῥο]ππο. Ψ1Π. ὁ. γ.; ΗΠοσοην. ἴῃ Ι͂οτοη. ς, ΧΥΤ, ὦ 
7.; 1. Μοιαγνδιὶ Οσδορίδο Βευϊαίαο 1,10. Ψ.: Νεκύσια. ὁὲ (- 
ΤῸΪ Ραιίπὶ Οὐὐπηπιοπίδυ. 1ῃ ἰγο8 ]η8ογ. Οὐ. ({π ῬΡοϊδηΐ 
ΒΌΡΡΙοΙα. Μο]. 11. Ὀ. 1ιοθ1.). Μιάθ εἰΐδη Ἠείμημαγ. δά 
θιὸ. ὐθε ἜΧ Ε Ν)Ὲ Ρ: 252. δὰ 14 ϑευβα: ὥςτε καὶ 

τὴν ἐννάτην τὸ περίδειπνον ἐν αὐτῇ τῇ ἀγορᾷ, τυφομένον ἔτι τοῦ 

βουλευτηρίου, ποιήσαι, --αὶ οἱ Νοβίσιιην ἰηἴγα 1,, , 5. 82. 

σαρ. ΧΧΧΗ͂. 

1) ἀλείπτην) Οοπῖ, ΜΕσαν Ια]. ἄθ Ατέε Ογπηη. 1. 1. 
Ὁ. 12.;} ῬΟΠΟΡῚ ΑΤΟΒάθοΙοσ. Τὶ, ΠΠ. Ρ. 557. -- Θ16. εἐ Κ. 
ΘΡΥΘΠΡΘΙΣ ΘΟ δολέολές ον ἄγεηπεγ παρ ΤΙ. 1, Ρ. 209. 

2) Λεωνῶς ὃ Σύρος --το ἐλαίῳ ϑερμῷ καὶ ἐρίοις χρισάμενον κατὰ 
τοῦ στήϑους ποιῆσαι αὐτὸν ἀναβιῶναι.) Ηΐς ἰοεῖιβ πόροι εἰαρὰξ 

111 Ἰοοο ἴῃ Τποαθ Ἐναηροὶ. ὙΠ. 18: 
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5) ΑΜΑΝ τῷ ἀγῶνι) Ν᾽ εὐ Ῥιι εὐημερεῖν ᾿ν. 1. δὲ τὖ- 

εἰογίαπι ὧν οονίανιΐμο σορογίαγο. Οὐ, Ἰοᾶπη. Βοοκπιᾶῃ- 

πίπι δὐ Απισουὶ αν ϑ11 ΠΠβίον. Δ ρθ11. Οο]]εοΐδιοα ο. 

τι. αὐ || νευρὰ: εὐημερήσαντός Υ οὖν τοῦ “Ρηγίνου ἐν τῷ ἀγῶ- 

γί, ἐνίκησεν Εὔνομος ὃ Λοκρὸς, εἴο. οἱ Κυρίογ. αἀ 514. δ 

σοσαθτιΐο ὑἹππέας. 

4) ἐπιπροςϑεμένου τὴν ἐργασίαν τ. στ.) ἘΠιΙ5. Ἰοοὶ 50Π- 

51π| ΠΌΠ 58 118. ῬΘΙΌΙΪ1Ο. 

δὴ κατορωρύχϑαι:) 510 ΒΟΥΙΡοΠ απ πὶ ΟΥ̓Δ ῬΓῸ νυϊσαΐο 

κατωρορύχϑαι. 

0) τῶν δὲ ἄλλων ἐν οὐδενὶ νεκρῷ ἃ δοῦναι συμφέρει.) διο 

ψαΪ]σο Ἰοσοραίτχ. ΟοΥμπαρίπ8 πᾶεο οἰμἱ. Νοβ ἴπ τοβη- 

δοηῃάο μος ἴοςο Βοϊδκίαμι δα τα  λαν".. 

σαρ. 1 Χ Χ ΣΙΠ. 

᾿ὴ τὰ αὐτὰ γὰρ ἀποβήσεται. ὑμότι δὲ ταῦτα οὐχ ὅμοια -Ὁ 

εΥΡα: ἤεστι δὲ ταῦτα, ΠΟΙ παδοηὶ Οοάεχ Δ οἵ τἰἴγδαιο 

εὐϊιιο. ἔσο οἃ ΟΧ Οοάϊες Β ἴὰ ἴοχίαμ γοοορί. Εἰ νὰ}-- 

δαΐπη] ταῦτα ἀπο γὰρ ἀποβ. την! 1ῃ τὰ αὐτὰ, οακίοτ. 11α. 

Ῥάα}}ὺ αηΐο: τὰ αὐτὰ γὰρ ἀποβήσεται, (ὐεἴογαμ ΟἸπὶ πος 

Ἰοοὸ οοηΐ, Νοβίγπαμιν βιργα ὦ. 51. . 

2) καὶ τὰ συμπτώματα τὰ ἐπξακολουϑοῦντα)) ῬΟΒίο Οὐ ΘΟ. 

δΥτουϊαι τὰ οαπὶ ἢ Εἰβκιο Ἰπβοχσα, Οὐἄοχ Β πιο ἰο- 

οὐ ἰἰα Ὠδροῖ: τὰ δὲ κατασυμπτώματα ἀκολουϑοῦντα. 

2) τετοκέναι. δο κριτέον:) Ῥγὸ νιυΐδαϊο ἐκρίθη. οΧΣ (οά!- 

ἠδ Β βου ροῖ: ἡ Ο κριτέον. ἰϊάσιιο τ ῦΡα, 4πᾶ6 ργυόχίηιο 865 

4 ΙΓ : εἰ μὲν ἱερέως εἴη ἡ γυνϑ: τ. τεχϑὲν --ο ἀνατροφὴν 

καίδων., ΑὐτειηϊάοΥ! κρίσιν οομ ποι. ἘΠῚ ἔπι ὁ δὲ εἶπεν τ-- 

ἴον αὐ 1Ππ) ΒΎΎΤΙΠΙ. ὰ 

4) ἱεροὶ οἱ ἄνες καὶ ἦν ναοῖς ἀναστρεφόμενοι.) Τίθπο ΡΙα- 

ἴάτοι. ἄς ΤῬουίαμα Βοιπᾶπα Ρ. ὅ “5.: Χῆνες ἱεροὶ περὶ τὰν 

γεῶν τῆς Ἥξας ἐτρέφοντο θεραπεύοντες τὴν ϑεόν, ῬΘΙΓΟΙ. Θϑαῖ, σ. 

τῦθ.: μὲς αἰ οαβαθ Ποδελοίμην ρμεαθοέξϑοναξν «ιηῈ ΓΟ 



, ΄ 
» 
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705 (Ἰ.507.65 δ6011,. χιεῖ, πὲ μιιίο,, πισζίἑο εἶθ βοίεραπέ αὖ 

ατῖν αἰαγία οαέροῦθ, ὑγιρθέζιν ἧπὶ πιὸ ἤασζιεπέ, εἴο.. εἴ ος. 

τό7.: Οοοϊείδέξ γέαρὶὲ αἰοἰλοέαϑ, ἀπϑϑτ θην οπιετι5 πιαί70-- 

γιὲ αἀοοορεϊθοίπιητ Ἄπιοϊου ΟἸΘΥῸΪ Ρ. 27.: ἤοδπθ ἐϊ 

οἷοτθ5 6586 Πα 800 ἔπ βαρθέἐίβ ργόοχίηνοὸ απ ϑε78 5 ἐι-- 

δρεκὲ πιμζίοϑ: περνέπεην νίαδ ἐγοπενι. Οὐπὰ ἀμῖθτι5 Ἰοοΐβ 

φολλξ, ἂν. ιν. οὐ, 47... Ια μ1 6}. ἄο., Πρ. 5. {15}: 

Οπρογὶ ΗἩαγΡροογαῖ, Ὁ. 54, οἵ ϑραπμοαι, ἀ6. Ργρδοβί. οἱ ἴἴδα 

Νααι. ΓΝ 1. Ρ. ὅο6. Ααάο Ῥοχγίζοῃ. «δ Δδ]14η. αν. ἩΠϑῖ, 

ΤΡ Ομ τι αα 1||ὰ ψοΥΡᾶ: τοῦ ᾿Ασμληπίαῦ, τὸν ἱερὸν στρου- 

ϑὸν τῷ, εὐ Γαι πιᾶπη. δὰ Ῥ]αμί,. ἘΒδοοβμιά. Αοἱ, 1... 80. 1. 

ν. ὥ0. αα γόο.. Τωγ με Εἰς 

5) στεγανόπους) ΕΟΘΥΟΙ.: Στεγανόποδες, ὄρνιϑες͵ οἱ ἐν ὕδα- 

τὶ τρεφόμενοι καὶ διατρίβοιτες, καὶ τοὺς πόδας; ἔχοντες στεγανοὺς, 

ἥτοι δέρματι ἐνειλημμένους, Αἀ αἀοχ Ιοοσμα νἱἀοπμάμβ ΑΙ- 

ῬονΏ, 

ζ 6) ἀνατροφὴν παίδων.) 8190. οι ἘΘΙΒΚΙΟ ΒΟΥῚΡΒῚ ΡΧῸ 
΄ ᾿᾽ 

β 1 » Ν 
ψαΠ,. ἀναστροφήν π. ν 

[᾿ ΄ ιν . 

πὴ τὶ μὴ εἶπεν ἐν ὕδατι --οὐ ῬγδΔΟρΡΟΒΙ ΙΟπθα ἐν Ροϑξ 
- . . .-Ἃ" Ψ - ΣΤῊ “ 

εἶπεν οηὶ ἰβοίβκῖο δάάϊάιϊ. ὅτι μη δϑὶ ῥγὸ εἰ μη, πδδῖ. Ῥορβίοα 

ῬΓΟ. τεϑγήξεσθαι οχΧ ΟΟάϊο6 Β΄ ΒΟΓΙΡΒῚ ἀποτεϑνηκέναε ἴῃ ρΡγχδο-- 

ἰουϊίο, «π|ὰ διρχᾶ Ἰορίίιη: ὃ Σύρος ὄνειρον ὥρισεν. ἀπυβεβη- 
’ 

κοτὰ -----, 

Οαρ. ΤΙ ΧΧΧΙ͂Ν. 

1) περὶ τῆς αὔριον) 810 οὐ ΟΙϑκῖο ΒΟΥ ρ51 ΡΥῸ περὶ 

τὴν αὖρ. , : 

᾿ 2) μεγάλα καὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ τὼ κακὰ ποιοῦσι:)  εΥθα 

καὶ τὰ κακὼ ἃ τὸ οχ Οὐάϊοο Β αἰἰϊθοῖα διαὶ; οἱ δἷο τος 

ατιθ ᾿πϊουρτα5: πάη εἔ δομα δὲ πιαΐα. ἐμεἰμεοιεπέ. 

5) τὸ καλλιμάχειον ἔχει:) οδέ ἔχει ἀδ᾽ον! τι ϊου]τιηι 

τὸ, τιὶ ρου νασάμοα. 1 Οβίθα ᾿ΓῸ μικροῖς οὗ μικρῶν τιῦ γνῈ]-- 

.δὸ ογαΐϊ, ἀογίοθ βουῖρδὶ: μίκκοις οἱ μίκκο, 810 Θὰ δ γ- 
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τ ο]οσίο. Μ. Ἀτιπο τ οΥϑιι. ΠΟ Ρ15 ΒΟΥ ΑΝ 1 σοράθι]ο Μίμ- 

χος: Μιχκὸς σημαίνει τὸν μικφῦν. Καλλίμαχος: τοῖς μίκκοις μίκκα 

διδοῦσι ϑεοί. Ἡΐιο Ρουθ οἰἰαηλ νόσον. Ἐ ρίδοορ. Οουίη- 

181 ΤΡ. ἀφ Ὀ]Ά]ΘοΙ15. 11, ἀφ Ἰρουῖοα, δι ΧΟΙΧ.: τὸ μικρὸὑ 

μικκὸν λέγουσιν, ὡς Θὲ ὄκριτος" ---- “.. ᾽. ὦ ξένε, μικκὸν ἄκουσον 

τὴὸ ἐνθῶν. --α, 1 να, (οι πηοπίαίογοα. Οὐπῇ, εἰϊαι ΕῚ- 

δου Αιππηδάνουββ δὲ νά. Οὐ. Δ Ο]] ον. ΚΟ]. 1 ὍΣ 

1052. 54. Ῥόντο δι α5. ΡοπΔΟμΙ μίκκος, 11 δὲ αὐόίον Τὴ 1ν-- 

γηοϊοριοὶ Μι, ἄποβ. βοαιπαΐπ8. 81}, Οὐοἰογιιπὶ Εἰς ψοΥϑιι8 

τιν οηϊῖαν πὶ Ἀ ΟΒ, Βομπεϊοι. οαἀπϊομο ΕὙαρσιπδηϊοσι ("41- 

ἸπΆ Β1 170. 

4) ταῦτα μὲν οὖν, ὦ τέκνον) ΤΠΠπ οὖν ὁχ Οοάϊοο Α ἴῃ 

εχία) τεοορὶ. 810 οδηι ἴῃ. ἤμπο δεοιηπι! ριῖ: ταῦτα 

μὲν οὖν πος εἱ 1ὰ πο ἴθ Πρτὶ: ταῦτα μὲν ὃν ----. 

,ΔΑὐἢ). 17. 8... Κ Ῥυόθοση, 

1) πάνυ ῥὁάδιον) Αἰ ῥάθιον οὐπὶ Ἐ οἰβκίο.- ἀθ]ονὶ αὖν 

ΡΟ ἅπο Οοάοχ Β Μαϊγοὶ τάχιον. 

2) αἰσχύνοιτο, --ὸἝ Ῥτὸ νυϊρσαΐο αἰσχύνεται σοάίοειη Β 

ΒΟ Ἐπ π|8. ΒΟΥ 51 αἰσχύνοιτο ἴῃ ορίαϊνο,, ὁ" Ῥεδοοδίθηβ. ἂν. 

Ἐξαάοηι 6. σαιιβ8α Ῥ4110 μοϑβὲ υναΐανὶ ἔχει ἰμ ἔχοι, τιΐ 61 
Οοάοχ Β Πιὰροὶῖ. 

5) ψιλάς τὰς ἀποβάσεις) ΑΥΙομΪτ τὰς εχ Οοάϊοε Β 

Ῥοϑιιὶ Ῥγὸ σιυϊσαίο. τε. | Γ 

4) ϑεωμένων τύχας) Ῥοδὶ ϑεωμένων οατὶ οϊΞκίο ἀοϊονὶ, 

ἡμῶν, αὐ διιρεν τ. ἘΠ τα (ογπαγῖτια 1ὦ μα {{. 
, ,’ 

5) αὐτῷ Σοι προςφωνηϑὲν,) Ῥγὸ ψυϊσαΐο ταῦτά σογγοχί- 
»» ᾿ . , . . 

γτ|5. αὐτῷ, τα Τὶ ΟἸ5ΚῚτ5. ποαιιθ 1ᾶτ ΝΟΪ 1. 
“᾿ 
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5οιηη. ΗἸ; 
Η 

1) ὄγκον εὐεξίας,) ὙῸΪΡΟ: οἶκον ε, Τ,Θσοη απ οϑὲ: ὄγκον 

ε. γιά, Βεῖ5Κ. δὰ ἢ, 1, ἐν 

ϑοτηη. ἸΥ͂. ᾿ 

1) -τ-ο λιβανωτῷ ---ο: ἀσεβείας ἑάλω:) (ομῇ, Οθοροπῖο. Τ,. 

Ρ ἢ γ οσον ΤῈ ͵ τυ - 

δοίη. Υ. 

1) - ὑπθ τοῦ λεγομένου ἠθμοῦ) ῬΟΥΡΕΥΔΠΙ ἰΟσο ῬΑ ῸΥ : 

ἐσϑμὸν ----. Νὸδ5. σππ 8δ8π|4ἃ, «αὶ μῖπο διὰ ἀοξουρβιῖ, οἔ 

Ουάϊοο Β βου! ρδίμη5 ἠἡϑμοῦ, [Ϊἢ απὸ Ταμιθὴ ῬΟΒΕΟΓΙΟΤῚ 50} 1- 

Ῥίππι οί: ἢ ὁμοῦ, Ἐκ ΗΘΜΟΥ͂ δπίθμι [401] 1116 ἢ ΘαῚ ροΐμς - 

ἨΌΜΟΥ. ϑυῖἀα5 τὰ Παροῖ; ἬἩϑμός. Διωλιστήρ. Καὶ μέν τοῖ καὶ " 

διακριϑὲν πρύτερον ὑπὸ τοῦ λεγομένου ἡϑμοῦ, Νοδίγπιη ΡΓ46- 

ἔργοα Ἰοοιη 1δ Τοπρίπ5 (πηοπάά. 1. ϑαιϊάαια ΠΣ, 1. Ῥ, 

ΤῈ}: 80: Εἰ 864.) εἰ Π οἰδκτπι5. οὐποπάσνοσο, ϑέαίπι ρΡοϑβὲ 

ῬΙὸ τὸ νάπι ἔπινεν, πὶ ναΐσο βουϊρίππι οὐαί, οχ Οοάϊοο Β 

οὗτϊαϊ τὸ 'σίνηπε πίνειν, Ναϊη σίνηπε ἰοσιϊαν οἱ 1η1{10 Ππϊπ8 

Βομλ, οἱ πὶ Θθάα, πὶ νοοάη 0 ἤιϊϑματα, 1 Ππαθο Ἰοσαπη- 

αν: Ἴϑματα. Ἴχνη ---- ὁρμάς. ---- ᾿ιϑμὸς. τὸ δὲ σίνηπι διεκρίθη 

ὑπὸ τοῦ λεγομένου ἰϑμοῦ. Οομβιμ1 Θαϊίαβ ᾿Ηϑμὸς οἱ ᾿ιϑμός. 

ἘΠῚ δα τα νι πένειν ΘΊΡΏ]6 ἔδοξε, 

οί. 1]. 

1) ἔτυχε δὲ αὐτῷ δίκη οὐσα)ὺ αὐτῷ οχ Οοἄϊοε Ῥ ἴπ86-τ' 

τῖ. 51ὸ διπ δαργα ϑόμῖη. ὃ: ἔτυχε δὲ αὐτῷ δίκη οὐτα --τος 

4) ἐνίκησε τῷ τοῦ ἕλους λύγῳ,) ΕΥ͂Ο εἴδους, ταὶ τπῖϊσο 16-- 

φεθαΐτ!, οχ Οοάϊοο Β' ἀρφάϊ ἕλους, Νὰ. αποά δοααϊτ 

ΛῺΣ σέλινον Δοο!ρΙο πὶ οδϑὲς ΟΥῸ ἑλεοσέλινον {γοὶ ἐλειοσέλενῶν ᾿ ; 

Ὶ 
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ἀρξζιιην ἀφιεαίέοιεηι. ὅ16 ἘΤοι θυ τι5 ΠΙα, 1Π. 770.: τα ἐλεά- 

ϑρεπτῶν τε σέλινον. Οοηΐ, ᾿ΠΙΘΟρἪγαϑί. 1181. ῬΊα, 1.. ΝῊ 

ε. δ. τρίψας Οοιμμχοπΐαι, ἃ νόοο: Ξέλινον, Οοἰογι τἀ νοὺ- 
“ ᾽ Σ θα, 4886 ῥΡγδοοσαιπιῃΐ : ἜἜδοξέ τις ἐν Νεμέᾳ τις ἥν ἕλος, Ρον- 

ἐϊποῖ "ΡΥ ΠΟΥ τι5.,, 4π| ἴῃ Ορβογναῖ, ὐιᾶς, ᾶθο βου 1: 

ἴθ δώπθ ἐπορίδοαα δὲ οὐδοιγέοδμα ἔπη νἰαριγνέιε)"ν, 

φιιίεῖ οπὲπι πραέα ἑδέα ρα ιε8 ἄπο γαοίαξ οὐ φιξώην: 

πώπν εἰπρἠαβιη, αἰρέ 8εγηδίέπν δαζίέην, ἄξο μαθθαξ, ῥγογϑίεβ 

πεδοίονς Οναρθ τῆν εἰμεδέέθηι,, αιρῶν δογεδοπείμοηιυ “μεογ δέ: 

ἐν ᾧ παμμέγεϑες ἡ σέλινον, ὧν ψιο αὩ͵Ὸ τησὸπδ αρῖὲ φορές 

ἐγαί. ὐγοδαδέζοην ψέγοὸ ἄαπὸο ποϑδέγαην 6886 δομυϊθοίμγαπι, 

δοφιιοινέϊα Ῥεγῴα πιο οἷασα, χιῖδὲ γαξέον, ονίποιχι: ᾿ καὶ 

δη ἐνίκησε τῷ τοῦ εἴδους λογ. ---τ νικῶντας στεφανοῦσϑαι. [Γγαωΐ-- 

{πι5 “ομυΐπν ρϑογδῖεδ ογιοπε, δὲ απέθοθείεηξέεπῃ, νογφδοριεην, 

χιόχιεδ, πίὶδὲ φιῖϊαά ὧδ ἄρίο ρεαθοθϑαῖδδθ δερροιαπιεθ, χιο 

οἠπφέμπι ορίδπιθ οἐ οονμοα δδέμιθ ἐπὶ το 6 ἕλος ἰαίεγε μο-- 

ἐμέδοε πιέήιδ, τὸ ἐάτν εὐχὴ, το ϑὲπυζίζίτει, σἱώείν, Νὲ: 

δὼ ἑαπεθ ατγοσαπέεν ργομμοίο. ιν [18 πὸ8 ΤΎΗΪΟΓΟ οοπ- 

ΒΟΒΑΓΟ ΠΟΙ βΟΒΒ. 1:18. ὕ 

2) --ῖ Νεμέᾳ ---ς Τιποίδη. ἄθ Ογμημμάβῖο ο. 9.: Σύλ, 

᾿Ολυμπιάσε μὲν στέφανος ἐκ κοτίνου, ᾿Ισϑμοῖ δὲ ἐκ πίτυος, ἐν Νεμέᾳ 

δὲ σελίνων πεπλεγμένος' Πυϑοὶ δὲ μῆλα τῶν ἱερῶν τοῦ ϑεοῦ" παρ᾽ 

ὑμῖν δὲ τοῖς Παναθηναίοις τὸ ἔλαιον τὸ ἐκ τῆς μορίας. Ἡνρίῃ. 

ἘλΡ0. Ρ. 1τά7. δα, διανογθῃ. : “ΐξ ἀγασοπόσν “οὐγαδίτα οἕ 

οεἰονὶ οσολοίογε)έ, εὐ ἔγομην μγὸ Τγροέργίο ἀεργοοαίξ διεπξ, 

ἐμαϊοδχιιθ ριλεῦὸ γιωτιθῦνο5 ἐπδέϊμεγμηέ, φωμξ ἐθγίο ψιοψιία 

ἀππὸ γι, ἐπιο ψιεὗτε5. νοίογοα αρίαοίαην σογοηαῖν αοοξ-- 

μώμωι. Αἀ ᾳαθη) Ἰδοι. νί46 Οοιμιπομίαίοτοβ. 1)ὲ Νο- 

ΣΤ ΘΟΓΆ ΟΟΥ̓ΟΗ ἃ ΟΟΡΙΟΒ1551Πη16 αἀἰδραίανοσα δαῦνίιβ δὲ 1 - 

σ1]. Εοϊοσ. ΨΙ. ν. 08. οἱ Ηδάν. [ππλτ|5 Απὶμπδάνουβϑθ. 1, 

ἵν. ο. 32ι. Οὐοηΐ. οἰζαπη Οοιπυπμομίαϊον. δὰ ΤΠΟορ νδϑ8ῖ, 

ἘΠ5ι. Ῥ]αμῖ. Ὁ. ΝῊ, ὁ. δ. 44 νοῦ. Σέλινον. δὲ Ῥο]γδοθῃ. 

Βιγαίορ. Τῷ. Δ. ο. 12. Ῥ. 487. οἷ. Μααδνέοι!. 
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ϑόιηη, Ὗ ΠΙ|, Ἵ 

1) ἴἘδοξό τις --- κναφάλων: - Ἐχ Βοο Ἰοοο δορορίροῖ! ' 

δια ϑιιάαδ; - Γνάφαλοσι, " Τεδσξέ τις ἐν τῇ τύλῃ πυροὺς ἔχειν ἀντὶ ᾿ 

φναφάλων, καὶ παιδάριον ἐγέννησεν ἄῤῥεν. Πτίλων τῶν ὑπὸ γνάϑσις 

κειμένων. Αὰ αἴθοπι Ἰοσα οοηΐ, Τιδιθοῦ Βο5 ἀπίμιδά- ὃς 

τ 6785. δα ϑαίάδιη οἱ 'Γοι. Εμχοπάαίξί. τη δαϊά8η) Ῥ, 1. Ρ. 

τοῦ. Αα ποβίγιιμι ἸΙοοπ ΡΟΥΠ ποὺ οἰϊᾶπι [ὰ]. ῬΟΙαχ 1, 

ὦ ΜΕ Θόρτη. άρ.: ἐν δὲ τῷ ᾿Αντιφάνους φάωνε καὶ κατὰ τὴν κοινὴν 

χρῆσιν ἔστιν εὑρεῖν, τὰς τύλας, στρώματα, κλίναφ' ὥςτερ καὶ παρὰ 

Σαπφοῖ, ---- ἘΡῚ νἱα, Οομμποπίαϊ, δα ψοοομ Τύλη. 
3 

5οιμη. [Ν. 

1) --- ᾿Ασκληπιᾷ - ἀλεκτρυῶνα -- οι, 1911 Οοἄοίτ. 

Οὐδιι δὲ ἴο. Ἐν. Θοίῇ, ΤΙ ομέουὶ Π δδεγίαϊίοη. ἄθ Δαδου- 

χίαις ἴῃ 5'8ΔοΥ 18. Δοδοθίαρη, Εἰρβίᾶθ 1757. (ἴπ ΑΟΚουπαπηξ 

Οριτιβου}18. Ρ. 78. 564.) οὗ ἴϑ)8η, ΨΚ, Μ, Ὁ. Απιοθμϊαϊ, 

ῬἈΣΙΟΙορἰοομιοᾶϊοο, Ρ- Ὅ9. οἵ 5εᾳᾷᾳ. 

δοιιη. Χ, 

1) --- ἀπολωλεκέναι :) 515 Ιορὸ ἱπ δοίϊνο. ἀμηΐθα ογαῖ: 

ἀπολωλέναι. ἸΝοδίγδμπη ᾿δοΐϊοποι οοπῆγπιαΐ οἴιαπὶ Οοάεχ Β. 

Αα φυιοχίσππππι ψοραθιαπι, αποὰ αῃΐθοοατ: δικαιώματα, 

Ῥένεποηὶ Βα... ἢ). Πι ΙΓ]. 2.: Δικαιώτατά ἔστι καὶ τὰ 
πρὸς ἀπόδειξιν τῆς δίκης συμβαλλόμενα πρόζωπα. οἷ Ῥοβίϑβα: αἱ 

, αἰτίαι μὲν ἐξ ὧν τὸ πρᾶγμα συνίσταται, δεκαιώματα, -ττ, Ῥοῖτο. 

Ἰβοςγαίθ τὶ Ατομίάσμι. ᾧ. 8, οπχίσομ. δικαιώματα ἀϊοι!δ Ῥτὸ 

δικαιολογίας, Οοπῆ, οἴη ΗΥοοΓαΠΟὗ. ΟΥ̓ ΠΑΥῚΤ8 ἨὰπῸ 10- 

οἴπι 81. νεσ: 2 2δτε86 685ὲ δἱδὲ φιδβ ἐπἐπγέατιεπν ἀοοιδαζιδ 

ἤέεγας αὮ ἰἰδείδοα ἐμδεϊ)οαϊοηέδ δμᾷθ ρεογαῥαϊδ56.,, Θἷο. 

δοιὴπ, ΧΙ. 

Ὶ)ὴ ἀπὸ τῆς σελήν) ὙΌϊσο τῶν, τὸ μ βου Ρ δὶ τῆς, 

αἰ οἱ πίοσῆπο Οοάεχ Βαβροὶ, 
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Θοη. ΧΉ. 

1) ἐν ἐν) χορίῳ, εἷς λέγουσιν ἰατρῶν παῖδες, περιείχετο τῷ 

βῥέφη.) Μυῖσο Ἰοσοθαίαν, χωρίῳ; πο οπτὰ ΒΟΙΒΚΊΟ δου ρϑὶ 

χορίῳ,,), Ῥδχ Ο Ῥάγγι). ΑΑββοῃξ αν ΠΟΡῚ5 οἰΐαηι ΤΠ ΤΟΥ ΌΤ 68 

ποβίσαιπι ἸΟουμμ}. 510. νορίοηβ : διαδν ἔπ, ταΐα ροἰῥοιέα 86-- 

οὐ πεία αρρεϊαία, ἀδιπὲ γηθείδοὶ οοπέξηονξ ἐπ αγείθα αὸ {δέτε 

2, ἐρέεγῸ ὠυπχέονπο, Χορίον οὐϊην οδὲ 1Ππι Τα ν οἰ ΠΟΥ τη,. 410 

ζαϊαβ. ἴπὶ τιϊοσο. ππαίοσ πο ἱπγοϊνταν. ΕΤΘΕγοἸἶτι5: Χορίον, τὸ 

κάλυμμα τὸ συγγενόμενον ἐκ τῆς κοιλίας, 5ΈΡαΌΔΙ τοῖς βρέφεσὶ, 

Οομΐ, ϑιι14..:. α5ρ. ἩδΩμπαμεὶ αν. Τ,οοῖ, Τὶ. ΨῈ, οὐ 49.: 

Ἐΐεην. ϑιθρβᾶῃ. ἴω ΠΙοιοπανῖο Μίοίοο, Ἰοοὶ8 ἀϊνοΥβί8; 

Ἐοβιὶ Οεοοπομηῖαιι ΕΠ ΡΡΟΟΣ 15. Ὁ. ἄτι: οἵ οπηΐπο δῖο- 

ἄϊοοβ Ὑ εἰρσθβ, ΠρΡΥ 15. ΓΓΠδορἑ αἰτὴ Ῥχοίοβραι πασιμλ ἀθ 

Οοτρονὶβ Ηπιπιδηὶ Ἐαρτγῖοα 1.. Ν. Ρ. 898. 

.Σ ᾿ Θοπη. ΧΙΥ, 

ΠΑ) ἐν ἄλλῃ) Ψαϊσο: ὅλῃ, ργὸ αἷο εχ Οοΐ. Ῥ βου ρβὶ 
ἄλλῃ. Δα νοῦθα, 4πᾶ6 ργασσείπηξ: ἀπεδήμησε μακρὰν ἀποδη- 

μίαν, οοιΐ. Τιοαῦ Ἔναηρεὶ. ΧΥ͂, τ, οἵ 101 ΥΥ͂ εἰβίθαπ., 

οι. ΧΥ͂. 

ΟΝ ΡΝ 1. ὦ 
- 1) ὁ σίδηρος ὑπὸ τοῦ ἐξ αὐτοῦ γενομένου Ἰοῦ φϑείρεται.) 

ἴμ. Βπο ογάϊηθμι Πιᾶθο νεῦρα γοάοσὶ, «ππηὶ ἀπέοα ἰθσο- 

τοῖν: ὃ σίδηρος ὑπὸ τοῦ ἐξ αὐτοῦ ἰοῦ γενομένου φ3. ἸλοἰσΚιτ8 

τῇδ οῖπλ δθηΐε, ) 

οι. ἍΥἹΙ 

1) ἀγγαρείᾳ περιπεσῶν) Ὑιρο ἀγκαρείᾳ, «ποά τατιΐανΣ 

ἴῃ ἀγγαρείᾳ: 510 Θηΐπὰ ὈΡΙ(τιΘ. βου] ρίτιι ἱπνοη. Οοπὲ 

ὙΥ οἰβίθῃ. ααὦ Μαῖι. Ψ. 41. δῖ. ὀΐαιηῃ Ῥαι]ο ροϑὲ βον]- 

Ῥ51 ἀγγαρείας Ὅγο ἀγκαρείας, 
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4) ἐντυχὼν τῷ βασιλεῖ) (ὙΟΥΠΑΥἾτ5 νου τ: οδην ΧΩ 

τοἰο εμέ, --- Ἐντυγχάνειν Οταξοὶϊ ἀϊσιπξ αὐ Ππηρογώ-: 

ἔογοτν 1 ᾿᾽ΘΟθ58. τοί θεευ εἶθ 7786, αποά Β]οσιαιιθ Ποραξ 

βουιρίο, δαπο τηο]ττι5 νογέορο ἀδβιονγαῖς δὀεέίο “περόνας 

ἐογὶ οὐΐαίο αἀπραγίαθ ὁπέγο Ζϊθογαΐξι5. εδέ.. ἘΠῚ ἀπίθη [1-- 

Ῥ6ΠΠῚ ρυθοῦπι Ρουθ πος το ἹποΙρΊερθαηξ: δΔεύμεϑά 

Σου τοῦ κράτους κι τ. λ. Οοηΐ, ΠΟΥ. δ αἴεβ. δά ἘπβθΌΙ 

Ῥαρ].. Απίομίη. Ῥίαμι. ἘϊροΙ δι αϑίϊο, ἩΠβίουίαθ 1,. 1, 

ὃ. 15. Τ. 1. Ρ. 168. εἀϊ. Ἠδδάϊησ., ἐΐεμι δα ΤΉοοδογτοῖ, 

Ἐρίβοορ. Ουτι Εοϊοβ. βίου. ἵ,. 1. ς. ἄν οἱ αα ϑοχοιμηθ- 

μι Ηϊβίον. Εδο]. Τὰ. Ψ]. ο. 5. ἴῃ. Ἰονίαμο; ΕἸῖ86 Οβοΐθη- 

δἷ9 Ομ θην. ἴῃ 5, Οὐόσοῦ Ναχίδησοηὶ Οναΐ, ὙἹ. δά 

114 νεῦρα: -- λατρείαν ταύτην ἡμῶν καὶ ἔντευξιν. οἱ Τ)ὸ΄'ι ΤΊ Οβη. 

ΟἸοσβαν. ΟΥὐ. Τ᾿. 1. Ρ. ὅ89. 1ῃ. νοσαρεΐο ἴντευξις. 

ΞΟΠ. ΧΥΉΗ͂. 

1) τῆς οἰκείας) 81΄. Ἰοσοπάμππι, ΠΟΙ οἰκίας, τιξ δηΐθᾶ. 

ογδΐ. 

5οῦη. ΧΥΠΙ. 

1) ἀειϑαλὲς τὸ φυτὸν) Οδοροπίο. ἴ,. ΧΙ]. ο. 1.: Δένδρα 

ἀειϑαλὴ ἔστι, μηδέποτε φυλλοῤῥοοῦντα ἐν τῷ χειμῶνι, ιδ΄. φοῖνιξ, 

κίτριον, στρόβιλος, δάφνη, ἐλαία, κυπάρισσος, κερατέα, πίτυς, πρῖνος, 

αύξος, μυρσίνη, κέδρος, ἰτέας, καὶ ἄρκευϑος. Οὐμΐ, ΤΠ ΘΟρΡ γα. 

ἘΠῚ ΡΙ απ Τὰν ἢν οὐ 16. οο  αγνοπι 5 ἢ. ΡΝ ΥἹῸΣ τυ. 

εἰ 1... ΑἸΙα πὰ τὲ. Επιϑίατ ἢ} Ποχδδηιοσοη. Ἀἀα σψοῦβᾶ, 

θᾶ βΒοατπιπίθπη: καὶ τῇ ᾿Αϑηνᾷ" ἀνακείμενον) σομ, (ΟΡ Ό ΠΟ. 

1,. 1Χ. ς. 1τ.: Περὶ ἐλαιῶν. 

2) Φρόνησις --- ἡ ϑεός.) ΨηΠοίδοη. Αποοάοί. Οσδος. Ἔ, 

Τὰ οὐ γθ.: ᾿Αλληγύρικῶς δὲ, ὡς ἐν ὀλίγῳ πολλὰ συνελεῖν 9 ᾿Αϑήνη 
Ἁ - 7 τ ᾿ δ , 4 - , ΪΆ Α ᾽ Ἃ - 

ἡ φρόνησις" ἐκ Διὸς δε, διὰ τὸ ἐκ τοῦ νοῦς. Ζεὺς γῶρ χὰ γοῦς. 
-" ΄ ν ῃ , ᾿ ς 7 - 

ἐκ κεφαλῆς, διὰ τὸ ἐκεῖ λογιδτικὺν, οὗ προβολῇ ἡ φρόνησις. ῬοΥ- - 
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Ῥὶγτ. ἄε Δπΐνο ΝΎΆΡ]ι, ο, ὅ2,: ᾿Αϑηνῶς μὲν γὰρ τὸ φυτόν" 
φρόνησις δὲ ἡ ᾿Αϑηνᾷ, ἊΒΙ νι, Οοπχμγδαῖαεί, 

Βοη. ΧΙΧ, 

1) συνανατέλλειν) 516. ΒΟΥ 051 1 Ρυαρβοηὶὶ ρῬτὸ γαϊσαΐο 

συνανατελεῖν. διαί. ΘΠ Ῥοϑὲ δοα απυ [θη θ1ι5. ΤΆ ΘΒΘΠ8 
2 τ . , ᾿ ᾿ οὗ [9 

συντρέχειν. γοΧΙΊτ πα νον διαὶ ἀπήγξατο οὐ ΑἸάο. βου] ρ5ὶ, 

1 ᾿ Ἰρά! ει εἀτίϊοιιθ. Ρουρουδη ἀρ ββίιι ογαῖ; ἄπηξατο, 

5οη. ΧΧ, 

1) φανὸν) 'ΓΠΏαΘι8: Λαμπτήρ, Φανός. τι} νιὰ, Ἐπιΐπ- 

Κοη. Δα δπμο ἰϑοι [Ὧο1 δἔϊατα (ὐἀ]οΩὶ Ἰοοῖι5, {πεηὶ εκ 

ΟἹοδ815. οἷτι8 ἘΠΡΡΟΟΥ Δ 115. ἀοβουίθαμι: Λαμπτὴρ, ὃν οἱ πολι 

λοὺ Φανὸν ὀνομάζουσιν" ἐν τῷ δευτέρῳ τ-:ρὶ νούσων τῷ μείδονι' παρὰ 

μέντοι τοῖς ἄλλοις καὶ μάλιστα τοῖς ᾿Αττικοῖς, ἐν ᾧ ξύλ τε κατε- 

καίετο παρέξοντα Φῶς" ἀλλὰ καὶ αἱ δἄδες, καὶ ὃ λύχνος ἔστιν ὅτα 

λαμπτὴρ ὀνομάζεται. Οομῇ, ΥΥ οἰδίοι. δα Ἰοαμη. ΧΥΠΙ. 5, 

δὰ 11π4 νοραβι]ιη ᾧ νῶν, Δίαιδν σπιτα Δα ον θη, ϑίγπ- 

ἴεσ. Ρ." ὅο. εἰ Οαβδδιρομ. δα Αιμεπάθαιῃ 1,. ΧΥ͂. ς, 18. 

τιαο ργόχημο Βα θη 7 ψουθ θα: τοῦτον, ὄνπερ λαμπτῆρα. κα- 

λοῦσι, ἃ ΠΟ ὉΠΟΙδ ᾿ποῖπι88 διιπΐ, πὲ β]οββοια. Οὐμπεχμδξ 

μος εἰϊαπῃ Β ἈΠΙΠΚΘΩΙ δποίογία5, ἀπὶ θὰ οοπίοχία οἰϊοὶ 

τὰ οἵ. 

2) καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ) Αὐιουΐαμι τῷ οχ Οοάϊοο 
“ - ᾿ Ἵ - ͵ 

ἦι δοσ]. Ὁοΐάοχ Β 1ἴὰ Παϊγοῖ; καὶ τούτου τὸν διττὸν τρόπον, 
" 

Βοιη. ΧἈΑΧΙ, 

1) ἐπὶ κύκλῳ τρίποδος) ῬΟ]]Ηχ Τ,. Χ, 6. 922,: τοῦ Δελ- 
φικοῦ τρίποδος ἐπίϑημα κύκλος καὶ ὄλμος. ΑτἸημηΐαη. Μαγοο Πη, 

ΤΟ ΤΟ Χ, τρι ϑδγ διι βϑα, : 72 ρῥγίον ᾿ρδίαγέιδ, ,,(Οὐπα 

δίνη. ἔπι, πιαρπ οὶ ἐμάξδεος, ααἰ οογέζνας δἰ. 



ἀδθ. 1 ΒΕΙΡΡῚΙ ΝΟΤΑᾺ 
Ι 

Ζιἰιεαζτοτν, Τλοϊρλέοαθ εἰἐηθ αἰϑρέοϊδς εἷο ἐατιτοὴς οἱροιϊὲς 

ἐν δίκην πάπο τιμϑι βίην, φιαην τξερίδδ: δέ ὑτωρηέξα Ἶ 

ἐλοτεύθμι5 σαν ιλεεην δ Θογ Θέ γε)", οἠογα,ίέοφιιο ποτεέδδ ὧο 

εἰϊμείτερ δ γἰξιεαζέξον, σοτυδοογ αν Ἴ2 0: 1105 Ἰαπάοην: πιῦ-- 

ρομεῖδ ἀτίοτν, φιοίδεβ δτρ6}" τεὖτιβ. ἀγοαπῖδ Θοτιϑιοίοζιξι,», 

ἐγ ἱποίήιεῖο, ἐαἰὲδς. Οομοοαφαζν ἐπί ηεθείέο, ἀοηιιδ οπνα-: 

διιαίαο οὐδρέδιι “ναδίοϊα ἱωπαάϊφιιο, ΣΡΑΝΜΟΣ ἘΟΤΌΝΞ 

7 ῬΙΒΕ ΘΟΡΕΝΡΟΜΙΤΑ͂; δὰ δε ογοὲο πιείαζίβοῖο παῶϑ: 

ἐγ 16 {αὐγεξαοία : δεῖτθ ἐν ἀπευδέξι γοξισεεἰϊέα ας ἐλ  οηο 

εἰρηνογιέογησν τίσει φιραίτέογ' δογέρέτέες. ἠογπαθ Ὡμμοῖδαα 

Ρεγτέθ, εἰϊδιεη, θα τε οραΐζἰἑ5 επαπιϊπαίαθ εἰξηιογι ἦϑὲ τετς. 

2). καὶ ἐοικὸς (ν εἱ εἰκὸς) τὸ σχῆμα τῇ νήσῳ.) Ῥγὸ ἐδικὸς 

Πρ ραῖς. Ἐατο Παροῖ: κύκλος, 56 1. ἢϊσοῦπα Οοάϊος οἵ 

ΑΙΔο Ἰόσιταν: οἶκος, «πιο Ὅρο πα ϊανῚ ἴῃ ἐοικὸς. πιδο 

1 δἰποογα ἸΘΟΙ͂Ο 511, πθπῖὸ ἀπ ΐανο ροΐοδὲ. απο ἰὸ- 

Οὐ) 510 νοχΐο: απ ἀφια Θειτη,. οἱγιοτεπ δος, δὲ αἰἱδδὲ 
, ιν : 

{κυκλοῦ) κισαγα δέηυξίόδ. ογαξ Ζ)υδιρέζο. 

ΒΟΠΊη.. ΧΌΧΗ, 

1) --- ὃ ἀσκὸς γ. κι ὑγροῦ ἐστι δεκτικός.) σοῦ, ΜΑϊΕΈΠαοΙ 

Τυναμδὸ!. ΕΧ. 17. οἱ Οομημπθηΐαξοῦ 68 αὐ Ῥοίγζομιι δῖ. ο. 

ὅ4, δὰ 1}1α νοῦρᾶ: ὠπρἤογαθ τίξγδαθ ----, 

όϊῆ, ἘΚ ΧΉΤ. Ὁ 

1) --- τοῦ οὐρανοῦ ἀστέρα ἐκπεσεῖν.) ψαϊςό: ἀστέρας. οΒ 

ΘΠ οΥπανῖο δ Β εἰβκίο βου ρδίημ8 ἀστέρῳ 1π 51 ΠΡῸΪΑΤΙ, 

ῬΙορΡίουῦ θὰ, 4π86 βϑαπ  ὩΥ, 

2) Ὃ μὲν οὖν πεσῶν ἀστὴρ ἐσ, --- Οοηῖ. Νιοβέγιπι 51-- 

φνὰ 1,. 1]. 6. 9... ποΐ. 8. εὐ ο. 56. “ποῖ. χά. εὐ ΟἸΡΟΡΙ 

Ὑ ΆΚΟΠοΙά 81|ν. Οὐ ῖο. Ρ. . ρ. 46. τὰ Μαι. Ο. ΧΧΊν. 

ν᾽, 520. 
ΘΟΙΣΠ, 

. 
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οι. ΧΧΝΥ, 

1) καιομένην 1) ΤαΐοΥρΡΙο85: αγαεπίοι. ϑ8ϑεᾷ «πᾶ Πῖο 

καιομένην [ἀοἰαὶ, οατι θη ΠΟῊ πο ησο. Νά οονίθ ἀοϊοῖο 

πος σὑονῦροὸ ογαῖϊο γπ0}1π|5 Παϊροΐ. ἘΠ᾿ ἀθοϑὶ καιομένην ἃ Οο- 

ἄϊος Β. 81 «τὶ (ἀπι0} ἴῃ δο ἰονΐίαβϑο νούδηι ᾿θοϊ πο 

Ἰαΐογσο ρτίοῖ : ππιξαγο Ἰοοῖ καιομένην 1. κειμένην. (ΘΙ ΟΥ ΠῚ 

δα 1ᾷ, αιοά ΡΥΟΧΙΠΙΟ αὐϊοοοάιξ, ρονιποὶ ΥΥ̓ οἴδίθῃ. δ 

ἘΡΊ510]. «ὦ Ἡρῦν. ΙΧ. ἅ. αὦ νος. στάμνος. 

2) δούλου δημοσίου 1) ἨΡΡοογραίο: Δημόσιος) Δημοσϑένης 

Φιλιππικοῖς: Δημοσίους λέγουσι τοὺς τῆς πόλεως δούλους. Αἰσχίνης 

κατὰ τιμάρχου: ἴλνθφωπος δημόσιος οἰκέτης τῆς πόλεως. Αἀ «ποι, 

Ἰοοιπα νος (Οὐπιπιοηϊαίονοηι. ΤΟΙ ΟΗ. δαῖ: -οὐογι Ὁ ΘΟ ης 

Ζαμποῖΐρις οὐ Βαγραίς 1 δθογοίο ἐοφιεέίι", {πίγαΐ δία-- 

διίμεν ργάδοο οὐμην ΠΟ ἈΟΒ.16Ο, --ὦ. Οοπῖ. εἰϊατν 

Κοοι. αὦ Οτορον. Ἐρίβο. σον. 110. ἀθ Ια] θοῖῖ5 : 4 1914]. 

Ἴοη. αἱ 118 νοῦρα: Καὶ τὸ δημόσιον, ἐπιδήμιον. ἘΠῚ δήμισε 

"ποοδογοίο (οι. Π1Ι. ρΡ. γὅ0. οαπι. 8 .μπ1211) ἀϊοιυμαίαν 

τα Π165. Ποιπαπὶ, 4πὶ ΟΠ δίαπι τῃ οστιοθμι. ΟδοΥ πηΐ, τάδ 

εἴϊατα ΑΘΉΠ]. Ταὶϊ. 1... ΤΙ. ο. 8. 

95) ὑπὸ δημοσίου δὲ) τὸ ναυϊραία ἐπὶ εχ Οοαΐοο Β 

ΒΟΥΙΡ51 ὑπὸ, 

οι. ΧΧΥΠΙ. 

ἃ ᾿ Ἄ : 

1) ἑστία, ἣν ἐπὶ ---οὸ ψιῖρο : ἑστία, ἦν ἐ, ΑἸάιτι5 Ἰορὶΐ 

ἣν, εἰ δῖ -«ποάπο ΤπίονΡΓῸ5: 7ροι5 ἔ,δε, 4ιέρην τ: 

ϑοη. ΧΧΥΠΙΙ. 

1) εἶτα δὲ μετέδοξεν αὐτῷ) ψρο μεταδόξαν, Ρ10 4πὸ 

δχ οοπίοοϊανα 5ΟΥΡ51 μετέδοξεν; τιΐ τ] 6} 1118. 

ϑοιῃη. ΧΑ Χ, 

1) φάναι :) Ἐ᾿ραπ85. Παροῖ: Φαίνεται Ἔ Τλέγειν}, γτο 

ὅττὸ ΟἿ1ΠῈ ΒοΙβΕῖο οοὐγεχὶ φάναι, ΠΙμπὰ λέγειν ἀαΐοιι, τἀ 15 

τι 
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10] 511 ἀΡθαδὲ ΔΡ πίγχγοσμπε (οάϊοο οἱ Αἴάο, Αά ΨΌΓΡα, 
480 δηϊθοσί πηΐ: κύειν, ἤδη τ᾽ ὠδίνειν, καὶ ἐγγὺς τοῦ τεκεῖν ---- 
οι, ΘΟομδ, δά Ῥούριγτ, ἀο Απίσο ΝΥ. ο. 26. 

Ε 

2) καὶ μὴν γενομένην ῥᾳόνως μῇ τέλεον ὑγιᾶναε:) Απηΐο γε. 
νρμένην ἰοσοΡαίιν μὴ, ἀοα ᾿ηιαν ἴῃ μὴν. ῬοΒΟΙ 14 861}- 
518 ΨΟΤΡΟσιη, Ῥοβίρα Ῥγὸ ῥᾷον ὡς, τΐ νυΐσο ογαΐϊ, οοη- 
Ἰπμοίϊμι βου ρ5ὶ ῥᾳύνας, αὐ. ἴδ ην Β ΟΙσΚίμβ νοἱαϊξ, (μα μος 
Ἰοοο οομΐ Νοδιίσπμι ἰηΐγὰ δοιηῃ. 1,ΧΧῚ, ποί. 2. 

5) τὸ δὲ καλὸν παιδάριον ἣν ὃ θάνατος, ὅςτις αἱρετώτερος 
ἦν) ΠΩ ᾿πηρ ΟΡΆ[10 ᾿που 5 τὼ ΠρΡΙρταημηαΐο νϑειδίο 6 14-- 
ΡῬιάθ, απο Θοθηβ βόοπιδο ο]ίι νίβμηι α (Οἱ ἰδοίαμποὶβ 
ΜΟδδ. 1, Βοα! σου Β10]. 1,881. ἀσδουίρβίι: 

ἮΛΘΕΣ, ἘΜΟῚ, ΖΩΗΞ. ΓΛΥΚΕΡΏΤΕΡΕ, 

ὍΣ Μ᾽. ΑΠΕΛΔΥΣΑΣ 
ΝΟΥΣΩΝ. ΚΑΙ. ΚΑΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ. ΜΟ- 

ΓΕΡΑ͂Σ. ΠΟΔΑΓΡΑ͂Σ. 

ΑΥΡΗΔ. ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ. ΕἸΟΣ. ΑΓΩΝ. Ω. 

Οὐμῇ ναὶ Οὐδμβ δ Ῥοῦρηγγ. ἄθ Ἀπὸ ΝΥΡΗ. ο. 18. 
Ῥ. τᾶ. οὐ || νοῦρθα: πεποίηνται ἤδη τὸ μέλι καὶ θανάτου σύμ- 

βολον" διὸ καὶ μέλιτος σπονδὴν τοὶς ο,ϑσίίοις ἔϑνον. τὴν δὲ χολὴν 
-» ἢ ὯΝ ἡ Η͂ , Ξ , ᾿ » » Σ ζωῆς. ἧτσοι δὶ ἡσονης αἰνιττόμενοι ἀποθνήσκειν τὸν τῆς Ψυχῆς βίαν, 

διὰ δὲ πικρίας ἀναβιώσκεσϑαι. ὅϑεν καὶ τοῖς ϑεοῖς χολὴν ἔϑυον" ἢ 
σ 

ς ΕἸ μη ν ὅτι ὃ μὲν ϑάγατος λυσίπονσς, ἡ δ᾽ ἐνταῦθα φωή, ἐκίμοχ- 

ϑος καὶ πικρά, 

ϑοιη. ΧΧΧΙ, 

1) μισϑωτής:) ῬΥο να]ραία μισϑὼν τῆς οτιπ Ποίβκῖο 
ΒΟΥΊΡΒ1 μισϑωτής, Βαϊ πη ΡοΚ: ῬΙῸ εἰς αὐτὸν περιστάσεως σοΥ-- 
ΣΌΧΙ εἰς τοσοῦτον περιστάσεως ---. Μῖο Νορίεον ΘΙ ΡΧ ΤΥ: 
Ὁ. 470: πα εἰς τοσοῦτον πενίας, ὥςτε ---, ἴῃ ἤπο Βαῖτις βοιπηϊ 
ΨΟΡΡυ) βαίνειν Οὐχπαγία5 νου: οοἵγε, οοῖο, Νάμπι βαί- 

, ΄ ᾿ “Ὁ ἡ. ΄ ’, “εἰν ἢ, 1, Ἰάομὴ 5 Θ.Ή ΠΟ δΐ, ᾳαρᾷ γτνδοῦβαιιε ἀϊοί(πν βατεύειν, 
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1. ὁ. ὀχεύειν, εοἶγε. Οομῇ, Βοα] σεν. δὰ ψάσγομ. ἀθ ἢ. 1. 

ΤΥ. γ». θά. 

ϑομι. ΧΧ ΧΗ. 

- , - - 

1) διέπνευξεν αὐτῷ πάντα τὰ τῶν πραγμάτων ἡμερῶν πέντε 

καὶ πεντήκοντα.) ΕΥ̓ διέπνευσεν Ἔ εἰσ. νὰ: διέξεσεν, αποά 

χπϊαὶ ποίας τηᾶεῖ5. ῬΙοθῖ α1|8}}} νυϊσραία. Ῥοβίοα ργῸὺ τὼ 

ἜΣ ῃ ᾿ τ " , ᾿ Ν “- 

τῶν πραγμάτων ἰἄδν τηὰν αἷς: τὰ πράγματα, δορὰ τὰ τῶν πρ.- 

ποῖ ῬΡίαμο γι το  ομάτι νἰδείαν. Ἰϑοιίητιο οὐ 1 ογγοσα- 

πἰοποιι: σὰν εἶτα 55. 4105} πὲδ]} αὐτὰ νϑορομπάογο Ρ08- 

βαμα, απαπι: ἀποὰ ἱπίνα 0805 10ξ 4165 111: οὐππἶὰ ποροΐᾶ 

διηϊ ]αΐα δι μϊ. 

,. ϑοη. ΧΧΧΠΙ. 

1) ὄξζοντας τοὺς περὶ τὸν ἀργὸν τύπους κατ ΝΜ ΌΪδο: ὕδον- 

τὰ ἔργο πὸ ΑἸάμ8: ἔξοντα) τοὺς περὶ τὸν ἀρχαῖον ὀμφαλὸν τό- 

ποὺς κατ. Νο5 ΒοΙβκὶ δαοιουι αἰ 6. ΒΘ ΤΠ 07. 

2) φάρμακον ϑα:άτιμον ἑκὼν ἔπιεν, οὐχ ὑπομένων --εὴ Τίὰ 

απὶ Βοϊβκῖο Ἰοσο ἂδὸ ἀϊϑίίπρσιιο. Απίοα Ποο πηοάο: Φ. 9» 

ἑκών" ἕσιεν οὖν ὑπομένων ---, (Λυοὰ αὐ φάρμακον ϑανώσιμον αἷ- 

ποῖ: οοπέ, Νοβίσππι βαργα 1... 11. ο. δά. ποῖ, 1. 

5) καὶ ἐκαύϑη ϑῶττον) ἴῃ ἘΠΊ ρα ἢ Θά) 6 ἐχκωύϑη 1π1-- 

ΡΤοβϑαι ΟΥΑΙ. Νοβ οὁχσ Αἴάο βου ιρϑιιμαϑ: ἐκαύϑη. 

Βοιη, ΧΧΧΥ, 

1) ἀπ᾽ αὐτῆς δρεπόμενο:.) ῬτῸ γα]. ἐπ᾿ Ομ Ἐειϑκῖο 

δουϊθεμπάμιῃ οταὶ ἀπ᾽, 

οι, ΧΧΧΥ͂Ι. 

1) ἐκβάλλεσθαι τοῦ γυμνασίου: )ὺ Ῥοϑβῖ ἐκβάλλεσθαι ΟΥΠᾺ 

Ἐοἰσεῖο εἰδοὶ νοσρὰ: τῶν οἰκείων καὶ, τιὸ το ρίδ, 

γι ς 



δοο ᾿ ΒΕΡΕΙΙ ΝΟΤᾺΕΠ 

ϑοῆϊη. ΧᾺΧ ΧΥΠΠ. 

1) τος κόπρον σὺν ἄρτῳ ἐσϑίειν) ΔΟΓΠπ8 ἘΠΕ περὶ ἄνθρω: 
πείας κόπρου, 6᾽β.: διήτα δὲ τὸ παιδίον, οὗ τὴν κόπρον ἔμελλε λή- 
ψεσῆαι, καθάπερ αὐτὸς ἐκεῖνος ὃ ϑερατεύπας ἐδίδαξεν, ἐπὶ ϑέρμων 
ἐδωδξ, τούτων δὴ τῶν συνήθως ἐσϑιομένων μετ᾽ ἄρτου καλλίστου. 

πα ᾽ὔ 

ἐδίδου δὲ καὶ οἷγον πίνειν παλαιίν. 

δομη. ΧΧΧΙΧ. 

1) ἐπὶ τῷ κεφαλῇ) 510 στιὰ Π οἰβκίο ΒΟΙΙΡΒΙ ῬΥῸ ψη]΄. 
ἐπὶ τιῆὴν κεφαλὴν. 

2) κατὰ τὸ ᾿Θμηρικόν:) Ψιάδα Ἡοπιον, Πιδᾶ. Ψ. 45 ἴ 
Οοπΐ. οἵἵαμπι ΤῬ. Ἅ701]. δα Τίοηρσ. Ῥαβίογαϊ. Ρ. ὅγ. ῬεΟ ΜΠη1|Ξ 

’ - 
, βσαία παρὼ αΐθ τὸ Ὁμηρικόν ΘΟΥΤΟΧῚ κατὰ, «(ποὰ βεπίομίϊα 

Ῥοϑβίι]αΐ. 

7)) ἡ τε παιδοποιδα τὰ ἀδ.) γι Πδσο: αἴ τε παιδοποιίαι, Νο5 

ΒΟΥ ΡΒ. ηλτι5. ἤ τε παιδοποιΐα 1 σἸΠστ] ΤΊ, ῬΓΌΡΙΟΣΡ οα, 46 
. - - ἈΝ, - . - 5 - απίοοθάιι τ, οἱ «τὰ ψοΥρττη ἐσήμαινεν πὶ ΒΙΠΘΈΓΑΓΙ ΒΟΟ ΠΟΥ, 

δοίη. ΧΙ]. 

1) εδυξε --- Φαγοντες διάδοχο; τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς ἐγέ. 

ψοντθ.) ΟὐηΓ, πεν ΒΌΡΡα Τ,. 1. ο. χο. Ηπο ρογίποξ 
οἴλαπι Αομτηρβ ο, 8γί : Ἢ σαρξ ὅλῃ εἰς πάντα πλοῦτον καὶ χρυ- 
σὸν διωκοίνεται, ᾿Εν τις ἴδῃ) ὅτι ἣ σῶςξ αὐτοῦ ἐπλεόνασε: χου- 
σὸν καὶ πλοῦτον ἀναλόγως τῆς σαρκὸς κτῶται. Ἐὰν δὲ 7 Τίς, ὅτι 

κρές ἀνθρώπου μετέλαβεν: ἐκ λοιδορίῳς πλουτήσει ἀναλύγως τοῦ 
πλήθους, οὗ ἔφαγεν. Ἐάν τις ἢ, ὅτι ὀπτοῦ κρέατος ἀνθρώπου 
μετέλαβεν: ἐκ τόκου πλοῦτον ἄδικον κτῶται. ΟΌΠΡ οἰιδη} Ἰοάπη. 
ἌΡοοαΙγρ8. ΧΎΥΤΗ. τθ. οἱ Ῥαϊ]. Τιρίβῖο]. 1, δὰ Οοσί μι. 



Δ ἈΕῚ νΟΒΟΜΝΙ ΙΠΙ. -- ΧΤΙ͂Χ, δὸὲ 

ϑόοῖη. ΧΙ.Π]|. 

1) τὸν Δία, ἢ τὸν δαίμονά γε) 510 οἵἷπὶ Ποίοκίο ἀοάὶ 

ΡΙο σνυϊδαία τὸν διαὶ τὸν δαίμονά γε ---, Ῥαιἢο Ροβὲ ρτὸ 

ἀποσπωμένῃ ἴθι ἀαϊΐνο, τὶ στΐσο Ἰοσορθαΐν, ΒΟΥΊΡΒΙ ἀποσπω- 
. . - : - ᾿ - 

μένη ἰὰ ποιμηϊπαῖϊνο; ΤΟΟδι δΐπι δὰ ἀδελῷη, πῸ ἀκ ψυχῇ, 

ϑο. ΧΙ. 

1) καὶ τὸ ἑαυτοῦ βρέφος τεϑηλᾶσϑαι:) Μ ]50 ἸΘσοθαί αν 

τεϑοινεῖσθαι, ῬΓῸ πὸ Ἠεἰεκίτι5 ν]ῦ τεϑοινήσθαι. ΝΟΒ. Ολ} 

Ιάοορο ἀθ ἩΠΟΟΥ Ἰορϑίμλ15 τεθηλᾶσθαι ἴῃ ΟἿΙο Τρανοηίγ, ο, 

15. μᾶδο βΒουιθομπίθ; ἤοοῖα δὲμ8 οἰμῥϊίο δδὲ δογγι ρέμα, 7) -: 

οὐ" ραπογαἐίαδέθα ρορεγὴδδ6 δὲ ἐπζαινέεπν οογπεοίδδδθ, ἑείρο-- 

46 ἐπίογεον γαθέμδ 6556, ψιεΐῶ ποὶν γνἱγὲ, ρα πιρρίέογ 

ΟΡτι8. διεϑύ γι 76 τῖ81:ι5 ἡμογαί. “0, δγ9Ὸ πιειρίζογεπν Ορτι5 11|-- 

)απέος ἀδρορα»θ 3 δ οίέψιεξ “Ζρἐρηνώογιε8 τεϑηλᾶσθαι, τε ὦ 6-- 

γα ρυαθότιῖδ 8. οο γρμζίογὶδ Ορτι5, εὐ ράγοπέξ ἐοπρθ- 

χυξί. δὶ δογίρέμσαπν οογιδίοἶθ7γ65., 7ιαολέιιια Ῥόοοος ἐἰίας 601-- 

ἡ“ ιιεδ ροέμδ5δ6. απὲπια ἀρεγίο5. 

ϑοῦιη. ΧΙ Υ]. 

1) τὸ ὑπ᾽ αὐτῆς γεννᾶσθαι) Ῥγο αὐτῆς ν]σὸ Ἰοσοθα-» 

ἴπτ αὐτοῦ, 

ϑοη. ΧΙ ΙΧ, 

.ἢ , 

1) ἐθηριομάχησε, καὶ προςδεϑεὶς ξύλῳ ἐβρώϑη ὑπὸ ἄρκτου.) 

Δμΐο προιδεϑεὶς ον (ΟΥ̓ ΠαΥΟ ἂο Π ΟἸβῖσιο γρανίἐου]αη καὶ 

1πβοντ. [Ις10 Ποιὸ ἐδ] σαΐιι8. οϑὲ σπο, δι 1ρ111, 1. 6. 

οὐπο]. Ναιὴ πηδ]οῆοὶ 1π ΔΙ πραῖτο δὰ οὐτισθπι (61158-- 

Βαμίην, τοῦ ἴα 1058 ΟΥΤΟΟ ἃ Βοβίι5. ᾿Ἰδοουάσεηῖπν. ΟὐΌ 

Ἔπι56}. ἘΠ60]. ἘΠ51. Γ΄, ὁ. 1.; ϑιιοΐοῃ. ἴῃ ΝΟΥΟΠΟ ο. 28. 

οἕ (οιπιποπίαϊον, δα Μαντ4]. Ερῖστ, ὙΠ. δὰ 1|ὰ να: 

Ῥεοίοσα ργαωρῥιείξ 1280. -ττος 



502, ἈΠΙΒΕΙΙ ΝΟΤΑΙΣ 

Βοιηη. Τι. 

1) εἰς τὴν οἰκεία; ἄποστρ.) δῖ. Ἰοσοπάτπμι, ποι, τιῦ να - 
᾿ς 

50, οἰκίων, 

ϑοῦ. 1,7. 

1) χρονιωτέρᾳ γενομένῃ) ῬΥῸ ψι]65. γινομένῃ οαμὶ ἢ οἰδκῖο 

ΓΟΥΥΟΧΙ γενομένῃ ἴῃ δοτὶδίο. Ῥοβίοα 1π {ππὸ πππ1π|8 5ΟΠΙΠ1 

οαπὶ δοίύεμ βΟ.ρ81 πορείαν ΡΓῸ ψαίβθαία πορίαν. 

ϑοιηη. {{Π|. 

1) τὴν ἐμπλέκουσαν αὐτῇ ϑεράπαιναν) Ὁ τισαΐα Ῥοη6 1ιᾶ- 

Ῥεὶ. Ἢ ἐμπλέκουσα «. 3. Ἰάδιη 6Θ5[, ἡποά ἡ ἐμπλέκτρια, 

2) ἱμάτια αὐτῆς χρήσασϑαι παρ᾽ αὐτῆς) Ργοὸ γα]ραΐο χρῆς- 

- . - . Υ͂ . 

σθαι οὐὐπὶ  Εἰδκιο ΒΟΥΙ051 χρήσασθαι, ταμέματε. 

ϑόομι. {ἰΥ. 

1) παίδων στάδιον 51. οὐ ΤΙ. ψαϊεβθιο (Ἐπιομαά. Τὶ. 

111.) δὸ Ποἰδκῖο Ἰθοθμάιπη Θϑί, ἤοπ, πὶ νπ]50, παίζων στά- 

διον --, Ἐραϊ δαὶ ἀπρίοχ οορίασιοα: ραογοσπ οἱ νὲ- 

ΤΟΓΡΌΙ. 

ἕο. {{Υ1. 

1) ἀπολλυμένης) ἴν ἘΠ Ίσα]ῖ. ἘΔ’, νιΐλοβο Ἰοριίπιν ; ἄπολν 

δλομένης. ᾿ 

οπι, 1, ὙΠ. 

1) σπλάγχνα τὸν παῖδα ) Οομΐ, Νοβίγαμη βιργα Τ,. 1. 

ο, 6. ποῖ, 7. οἱ ο. 44, πο 1δοϊπηΐ οἰΐαπι αα]. Εἰ ϑἰοῖ, 

κα ῬΕοποη. ν. 10. 12. οἵ 20.; Παρακωλῶ δὲ σερὶ τοῦ ἐμοῦ 
΄ ἂ ᾿ 3 - » ιν δ Ὁ π' » 

τέκνου, ον ἐγέννηθα ἐν τοις δεσμοῖς μοῦ) ΟὈνησικον" -αα. Συ ὸξε ἄυ- 

᾿ Ἂ ϊ " »" ᾿ Ὰ Φ 
τὸν, τουτέστι) τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, προρλωβοῦ" --α, Ἱναὶ, ἄδελφε, ἐγὼ 



ΑὉ ΑΠΤ. ΤΒΟΝ. ΘΟΜ ΝΕ. Ὑ1Χ, δοὅ 

σου ὀναίμην ἐν Κυρίω" ἀνάπταυσξν μου τᾷ σπλάγχνα ἐν Κυφίῳ, - [{π|-- 

δῖ}, ἀθ 151), οἱ ἴϑη). Αἰμον. 1,, Ψ], ρ. 295. ο(, (ἀδιΐη.: 

.---Φβ, καὶ τὰ σπλάγχνα κατεδηδόκει μὸν ---ς οἱ ΡΠ] οσίναι, ἀὸ Ψ1. 

ΒΟΡὮΙβΕ, 1..ὄ ἢ. ο. ΧΧΥΙΙ. ΗΠ]ρροάγοιμ, ᾧ. ὅ.: ἀξιούσης δὲ 

καὶ τὸν Ἱττοδρομον τῆς Ῥλλάδος αὐτίκα παριέναι.) ,.οὐκ ἐπαποδύ- 

σημαι, ἔφη, τοῖς ἐμαυτοῦ σπλάγχνοις“, Οοπΐ, οἰΐδιι ΟἸ ον, 

ὙγακΚοποιά δηῖν. Ουἰο, ΡῸ 1Υ. ρ. αι. 

δολη ὮΥΠΠΠ. 

1) ἐπὶ μάκτραςρ) 810 Ἰοσοιάμπι ΡγῸ νι] σαΐα ἐπὶ μακρᾶς, 

Ἑσάεμ τποο 1Π͵ΘΥ1π|5. ΟΟΥ̓ΓΘΧΊΙΙΙΒ μάκτρας ΡΥῸ μακρᾶς. Εἰξ 

Ῥοβὲ ἀποϑθεμένων οἴι) ᾿λ Εἰδκὶο 8ουρ5ὶ αὖ ὑγὸ αὐτῶν, αἰ 11- 

ΓΙ Βαροραμῖ. Αά ποβίσι μι Ἰοοῖ ρου ποι Οἱοσβασ, : Κάρα 

δοπος, πιαίέα, 

ϑοιη. ΤΙΧ. 

1) τοῦ λεγομένου ἀκοντίου καὶ εἰς τὸν πόδα) Ῥαν οι αηλ 

χαὶ ἀδ τἴ6ὸ δέϊοοὶ. Ναῃι σομδίσιιθ: δηχϑεὶς καὶ σφωκελίσαρ 

ἀπέϑανεν. Αἀ [πιπὸ Ἰοοιαι [αοϊίη! (ἀ] θη. αὐ ῬΊΒομ δ ο. 8.0: 

Ὃ δὲ ἀκοντίας ἐκτείνας ἑαυτὸν πάνα, καὶ ὥςπέρ τὸ ἀκάντιον ἐφαλ- 

λόμενος τοῖς σώμασιν,; ϑΒοποίϊαδί. ΝΙσαμπάγι δὰ 'Γιοσίας, νς 

ἀγ1.: ᾿Ακοντίαι δὲγ οἱ κατὰ τὰ ἀκόντια διατρέχοντες. Καὶ ἄλλα 

δὲ φῶα εἰσὶν ἀκοντίαι καλούμενοι, διὰ τὸ δρμὰν ὥςπερ τὰ ἀκόντια, : 

1ϑάον, Οὐρίη. 1,. ΧΊΙ]. ο. 4.: “ϊνοεέκεπ! ὧν «γύογοα, δὲ 

εἰμεν. αἰλφηοοῖ απέπναΐ οὐνήην {εοτ δ, ἑαοίατιξ 86. διερο)" ἐέτι 

ἱμα, εἰ ῬΊα. ΤΙ. Ναῖ. Τ,. Ν1Π. ες. οζ.: “αομάμην ἐκ αγ- 

δογπν ΤΩΙ 8. έδγαχὶ: πιὸ ρεοιίζεις. ἐαηέϊεην, ραροπζας 567-- 

»ογιέες., δθεἰ δὲ γγρήϑοιζέ σνοΐαγδ ἐοτπιοέο. Οὐοαΐ, οἰϊαια Α6- 

πθη ΠῚ ΝΣ 1. χα ὙΠῚ- τ) οὐ, χζ.ἢ, Το ΕΣ, 

ν. ὅ25.; Ἠδσβγο οι. ἴῃ σοῦ. ᾿Ακοντίαι. οἱ δά 1. 1. Τοιρ. Ἐηχοιι- 

ἄαίτ, τ ΠΟΒγΟΙ. ΝῸ]. ΤΥ. ρ, 66.; Ἐϊγμοοσ. Μαρση. ἴα 

σοῦ. ᾿Δκοντίαι.; ΜΟ]66]. Αροϑίοϊ, Ῥγοόνοῦν. Οδπίασ. ΧΥ, 



δοά ᾿ ἈΒΙΒΕΙΙ ΝΟΤΑΕΞΕ 

Ῥτον. δ0. οἱ ΑἸάροναμαι Ἡξ βίον, 5οῦρ. Ρ. 20ὅ., ὕἱ 8]105 

ΟΠ 1. 

ϑοηγη. Τ,Χ. 

1) ἀϑλίως) Τῃ ΠΊΡΑ]111 αι, Ἰοσίτιν : ἀϑλίος, δὲ δῖ 

ἀποαιιο ἔπιον ρ 65: πιέδογα ἡφαΐίογ, δο ἐὲχ Α]άο ἀϑλίως 1ῃ 

ἐοχίνμ ΤΟΟΘΘΡῚ, 

οι). 1ᾧ(Χ {Χ|, 

1) τομῇ χρησάμενον ἐφ᾽ αὑτοῦ.) 510 ὁχ οομίοοίατα δβουϊ- 

Ῥ81, 1Δ4άτιο ᾿ππο, πὐ' πα πῖθτ5. ἔπτη Ἰοοτηι αἰϊοαὶθ Ἰοσθμΐ!-- 

Ρὰ5 ἀρραγοϊιῖ, Οομΐ, τπῖρα ὅόμιῃ, 94. Ναϊρο ΠΡ]. τᾷ 

μαροραμξ; τομῇ χρησάμενος ἐπ᾿ αὐτοῦ, 

ϑοιμμ. ΧΗ. 

1) αἰνιττόμενος οὐκ ἔχεν) Απίθ οὐκ οπι ᾿ οἰδκῖο οχ-- 

ῬΌΙΣΙ ΡαΡ Ομ] Δ) ὡς, 

ϑδοιλη. ἴϑ,Χ1Π. ἃ ᾿Ν 

1) καὶ εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς ἐπικλωμένους π.) ΟΟΥ̓ΠΑΥΤπ8 

σουτ: οἱ δὼ παϊιιγάην ἰρδίτ5. γογαοίαδ σας ΝΟῚ τηδ]ο; 

τποᾶο νὸχ παζηταηι δοοϊ ρίαν Ῥγὸ τέρατα. Νᾶιι Φύσις 

ΒΆ6Ρ6. ΘᾺΠι ρῬάγίοη] 8] σῃ! Ποαΐ, πᾶ Γομπᾶ6. οομδοπίτν, [{ΠῈ 

1 ΠΟΙοσὶ5 ὁχ Τά Ρργὸ θιοάου! ὅ16ι}. ἈΝ Χ ΧΗ, ἸποΙοσ. 1.:.- ἃ 

Καλλὼ δ᾽ ὄνομα, Αὕτη τὸν ἐπὶ τῆς φύσεως ἀποδεδειγμένον ταῖς 

γυναιξὶ πόρον ἄτρητον εἰχεν" σκο᾿ αὐτὸν δὲ τὸν καλούμενον κτένα, 

τόπου συφριγγωθέυτος ἐκ γενετῆς, τας περιττώσεις τῶν ὑγρῶν ἐξέκρι- 

νεν. ειηο ἐπσικλωμένους, γε γαοίαδ, 1. 6. 86 γογίοοξειθδ, 

Ουλῦ, ΟΠ ΟΣ . ὙΥ  ΚΟΠοΙ ἴῃ. Οὐ. Ρι Ἠ]. Ὁ. τά], 

2) αὖ.») Βῖο 5βουιθοπάμπια, γαῖ Ῥγὸ αὐτῆ, τιῦ δηΐθα 

ει παθοραμι,, Ὅπαο. ΡΔΆ]10 γοβί: βοφαπηίαν νοΥθα: ἕαυ- 

τὴν διεχρήσατο, Κυιδίον. ὈΣΟΙΟΥΕ ἴῃ ΠΌΣΟ, ἋἘΠ 1 ΙΒΟΡΙ ΘΙ ΙΣ : 



β ΔῸ Αἣτ. 1,18. ἡ. 50 Μ ͵ῖ. ΤΧΠΠ. ---Ἰ ΧΥΊ. 808 

7)ε Κ᾽ ογδὶς Οὐ ΕΟΟΥΤΝ ρας Οοτηιοηἑαίἐοηο5 Κιεδέοτὲ, 

Οἰἱογοὶ οἷο. Ὁ. ο΄. Οομξ. δἴϊαια. ΑἸρονῖ, δὰ Τοόγοῖι, ἴα 

ψοο. Διωαχρώμενοι, 

5) τὸν δὲ ἐπ᾽ αὐτὴν μόρον) Ῥτο ἐπ᾿ αὐτὴν Ἡ οἰδκ[τι8 ντ]ὲ 

ἐπ᾿ αὐτῇ. ϑοᾷ νηϊδαία πλλ}ι] ὩΔΘΙοΣ νἱάοῖαν ο8586. Ναιὰ 

ὃ δι᾿ αὐτὴν μόρος, εϑι, 181 1ΑΠΟῚ., ΠΊΟΥ͂Β,. ΦΩΙΣ δία ἐρβϑα 

εἰδὲ οοπϑοοὶρίξ, εἰον' ϑεϊξεέπιονα. Οποά 5ομη τον γορυμι 

ἐκπεφυκότα οπιη ἘΠ ΟΙΒΚ1Ὸ ΒΟΣΙρ5ὶ ῥγὸ σνιυδαῖο ἐμπεφυκότα, 

δο. ἘΛΓΕΙ͂Ν, 

1) --- σὲ χιτῶνες) Νίαἰιη: ὃ χιτῶν, ἴῃ 5ἰησθίανι, Ναπι 

ἅἄε ὑπὰ ἰδίαι ἱπποὰ Ἠϊο 56 Ὑπ10 οϑἷ. 

οι. ΟΧΥ, 

1) λάσιον εἰναι πυκνῶν πάνυ τριχῶν) Τ]οϑνοὮ.: Δάσταυροι, 

τ δ Ὑ- τὶ ΄ δ ΤΣ πὴ ἴ 

εἰ περὶ τὸν ὕῤῥον δασεῖς καὶ πόρνοι τινὲς ντεξ. τὖι νιζοπάτιϑ 

ΑἸΡοτἃ. ΑΔὰ νοσαρηΐπῃι; «πιο 5ἰαἰλμῃ βοφυιίθν : αἰφνίδιον, 

οομῖ, ὟΥ εἰδίεμ. δὰ 1λπιο. ΧΙ 34, 

ϑοῖη. ΤΧΥῚ, 

1) καὶ δύειν ἀποτροπαίω τῷ ϑεῷ.) 510 Ἰοδο, οἱ 510 οἰταιν 

ΤΪΕΥΡΡο8. ΧΡ Οβ8ι1: εἕ οο πιαίογμπν «εριίδογὰ αο αἶσα 8 

απεοϊἑονιἐἑ δαογέβοατο, Μυῖρδο ἴῃ 1ουῖ5. ταῦ: καὶ 3. ἀποτρό- 

οὐ εῦν ὅν" Ὁ σης, ΠΡ Ρουταΐίοη. ἴῃ γοραριῖΐο ᾿Απύπομπῶς, οἵ 

τοὶ ΤΙ. Ναϊοδίθα. 6 πιογο απίίατιο 5αοΥ Ποαπαι ϑεοῖς ἀπο- 

τρυπαίοις αα ἀγογίομᾶα ᾿πβοιπηϊὰ, ν6] ἀτι80 ΠΟΥ 115. ΡῸ1- 

τοηΐα, νἱᾶθ Ῥοδιάοχ. Ποναϊαὶ Αἀνοχδαγίον. 1.. 11, ὁ, Ὁ. Ρ. 

ο΄... εἴ 5666. 
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ΘΟΊΠΠ. ΤΠ ΧΥΠ. 

1) ἥν ἔρως ἑταίρας αὐτῷ, ἣν οὐδενὸς -- ἑταίρας οὔτ 

Ὀονπαῦίο δὸ Π οἰβκῖο ΒΌΓΙΡΒΙ ΡΓῸ νυ]σαία ἑτέρας. ἘΠ απο 

οὐδενὸς οὐ ᾿ΟΒίΘΥΙΟΥ ἸΠΒΟΥΙΣ ἣν. 

2) ἐπίμωμος, οὐ διὰ τὸ γένος μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ - 8ὶο 

Ἔ οἰδιετιθ. θριοπάαυηες ᾧπππππὶ ἀπίθα ᾿ σου θέῃυ : το διοὶ τὸ γε- 

γόμενον, --τ, Ῥγο αὐτοῖς αμΐο ἐπίμωμος ΟΟΥ̓Πανῖτ5 νἱἀοίτιν 16-- 

δῖ5588 αὐτῷ; ΨΟΡΕῚ οπίμι: ἐρδὲ; ἀποά ταὶ γι 515 Ῥ]δοοί, 

5) ἥτις οὐκ εὐμαρῶς ἐχρήσατο τῷ μοιχῷ; ἐκώλυε γὰρ ἂν 

ἀγαγέσϑαι τὴν ἄνθρωπον.) Ιοοππὶ παπο ἰοίιπη πομ δαὲῖ5 ἴπ- 

16ΠΠσὸ; ΠποῸ 588{18 ἀβϑοῦπου σομϊδοίτγαηι Π ΟΙΒΚῚΙ, «παπι πὶ 

ΝΟΣ 5. ΘΧΡΟΙΙ . ῬΟγΙα886 ντιϊσαία Ἰθοιίο μβεπο᾽ παρεξ; ἀμπ- 

ΠΙΟ4ο δογ βίτι5 ἔχφησατο ἀροὶρ᾽αἴτιν ῬγῸ ἔπίανο, οἱ τῷ απίθ 

μοιχῷ Το ἰὴ τῷ 5:Π6 ΟἸΤΟΠΙἤἶὮΟ Χο, 1. 6... τιν), 

ϑόοπιι. ΤΙΧΎΠΙ. 

1) -α πατρίδα ἀπελαϑείς.) δ᾽. στ Π εἰβκίο ΒΟΥΙρδὶ ΡῸὸ 

ψυ]σαΐο ἀπελάϑη. 

τ ΠΧ 

1) ἐπὶ τῇ εὐπτησίᾳ) 816 ϑρτ 1] 5ϊπιτι8 ΟὉ ἀπ θοθάοηβ ἐγάλ- 

λεσϑαι, ἀπΐεα ογαΐ; ἐπὶ τὴν εὐπτησίαν. 

2) ὀδαξησμοῦ) 510 ΒοΥΡοπάπιηι οὐαὶ υγὸ ὀδαξισμοῦ, ἥτιο-- 

πιοίο δηΐοα ΠΥΡῚ ψι]ο56. ΒΡΟΡαηΐ. 

2) ἐπίσημος, ὃς ἐν τῇ πόλει) ΠΙῸᾺ ὃς, φιοά Ῥγορίεσ οχί- 

ἴππ] ὙΟοἱ5. ἐπίσημος ἔαρι] ΔΡδου ΟΣ ροΐϊπιῖ, οππὶ Βοἰβκῖο 

1. ἰοχίμπιπ ΤΘΟΘΡΙ. 

ϑοθῖ ΤᾺ ΧΙ; ] 

1) Φωνῇ χρησάμενος ταύτῃ :) Ῥτο να]σαΐο χρησάμενον ΟἸπῖ 

ἬΟΙΒΚΙΟ σουγεχὶ χρησάμενος 1. ΠΟΙΩΪ Πα γΟ Οὔδιι. 

2) Ῥῴων 
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2) Ῥζων ἔσομαι: καὶ δήσω ἢ ἹῬῷον εἶναι ψο] ἔχειν ΠΟ δηλ 

εἰσπιῆοαιῖ, αιοὰ ὑγιαίνειν, 50 κουφότερον ἔχειν, πεδία. 56 λα-. 

δον. Εἴυο ἴαᾳοιε ΝΟΒΙΕΥ δῖργα ϑοῖημ, ὅ0.: γενομένην ῥχᾳσνωὼς 

μ τέλεον ὑγιᾶναι. Οὐπ, οἰϊαπι ΑΟ}}1}. ΓΡαῖ, Τ,. ᾿ς, 8. οἷ 

θὲ Τα οσρυοΐομι αὦ νουρα: ῥζων οὖν ἐγεγόνειν, καὶ μεστὸς ἐλ- 

“ἰδων.; Ῥ]}η)οεΐουσ, Ἐοο]ο5. Π5|. 1. ὙΠ, ς. το. οἱ ἴοι Η: 

Ν᾽ αοβιίιιαν δ νοῦθα: μικρὸν δέ πως ὑποῤῥαίσας, --τ-, - Υπιοίαη: 

Τιοχίρίιαι. ἰδίψιιο Οὐμιποπίαϊ, αἱ νουϑὰ : καὶ ῥάων ἔσῃ. εἰ 

Ὁ Ονν}}}. δά ΟΒανιῖ. Ρ. 4ο. 

βοὐη  ἸΧΎΙΙ. 

1) δίφρους δρᾷν λοχειαίους, οἷς -τ- γυναῖκες, ) ΤΊαοο αρτιά 

ϑυϊάδηη διαὶ ὁπ ΔΠ1]6πὰ νψανϊοΐαίο : Λοχαῖοι δίφροι, οἷς πρὸς 

τὸ τεκεῖν ὀψὲ χρῶνται αἱ γυναῖκες. Αἀ πορίύϊπη Ἰοσατ 1{Ππ|- 

δίνη ἰαοιαπξ θὰ, πᾶ τπ Εἰ ΓΟ Ἰοριηνίτ", (αἰ 1Π50Σ1- 

Βηαν: 27αν» πῖον Ῥέδαπιωτι 126 Ζογιον  7θιδολεῖ, σαν. ἜΧΥ.: 

“Ῥμώεαέ ἐαϑ δείίας ργαρέθγερδ, ψιείτεδ πιαϑοεηεἶξ δογίθης εἶο-- 

δενιιδ, εἰ ποϑέγας τοῖμέζ οὔδέοένοθο ἐγ αΐο δέδοέδο ἐγ αγι58--: 

πιΐέέεγε. πο ΡΟ γα 8. δοἰέαβ αρρεΐζαγο μοδϑιένυεδ.: φιρο-- 

πυοεῖο Οεαμες ἐπιϑέτως Κογῦα αἰκὶέ ρεογρένγα, Χ. 

Ἡδέίαπι. Οὐ δεέοένἐοαγὲα 5 οέΐαηυ δαξὶδ αρίο: Ογαδοὶ δία 

ῴξους λοχαίους, οἱ λοχειαίους, ϑδιἑααδ: λοχαῖοι δίφροι, οἷς πρὸς 

τὸ τεκεῖν ὀψὲ χρῶνται αἱ γυναῖκες. ῬΠΟΡΡΟΥᾶΘ δοίδαθ, ψιείδιεξ 

ἐπ ραγίμ πιιείζοροδ τοΐειγιίσ, Οοἰοδιετν οδέ πεῖλὲ ψογύτεην 

ὀψὲ. γιϊδὲ 867Ὁ ἐαπείθν Μιεῖδ8θ ἐυνογέαβ, αἰφιέο αὐἰλιφίέαϑ, 

οἶζην ἐποοφηία8. δοπίϊαξέ ϑιεδίαϑ. ν. 7ογέο ἐχιιτεῖέιν αἰξὲς 

δοίδἑδ τιδαϑ ζμεῖδ86. ργάηοτεην μ1670 9 ΘΡΕΡἾ65., ἀπο ρατγ'ἐξιγέοτι-- 

ἔε8., πᾶ γηοίϊε, (αἰεέ διεοοιέδοῖε μοη)6)» ἰαφογαγεί: αἰϊο (ὀψὲ) 

εἰέέπιο, αἂὸ ἑαπίεπυ ἔμ ἦρδοὸ θη εις ἀπὲ ραγέϊοπίδ ἀοέτ, 

{τια8 λοχειαίους εἰχεγ6 “ἴμί6 διωΐάαπν αἰνἐοηιίογιες 1)αἴ--: 

αἴαπ. δ ϑοπινῖον. δε δγυίἐὐτι8., ϑοπιχιῖο γὅ. ἐξδείργα, νογὦΐδ, 

φιρέδιι5 διείάίαδ,, ἐχοορίο τῷ ὀψέ. 7 ἴδα δϑὲ πιιίζεν" φιιαε-- 

ααπν, ιαθ Ζέζοβ οἰδὲ Φιρηὶ ορέαδαξ, »τίαογα δίφρους λρ. 

κι 
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χειαίους (οὐδιοίγίοαγζαδ,, δε, ριετρον 8), οἷς πρὸς τι ἃ, ΧΡ. Ἵ 

αἱ γιγ φιοίδωδ. αὐὐ ραρἐοιηνοαίμην ἐείτεηυίι}" ζεπείπαθ θέο. ψιεαπῦ- ὦ 
ὙὩΣ ,. οὐ τὰ 

φαην ἤαθο ψεγύᾳ (Ορίπο}) ὦ ὑπαᾶπις οἰοδδοργαρλὲ πν ἐδα-- Ι 
) 

ἐμπν ἐγ ΡΘ07 6; οην δυέηυ. ὀίφρους λοχειαίους ποπιίπανεγιδ᾽ 

“ἐγεεηυϊώογειδ,, Οπεργοδοοβρεη, τιον ὐγ απιπιαέξοισς 9615. | 
Υ͂ 

φιια ἐγαΐ, οἰ διεδίδοεγοξ: τ ὁ ὦ εὖ 8. τὸ ἐτετν τε γ' ζόην ἑτν 6 

δω ρατιεπάο! “ἔν ἐγδαίζηιτεβ οετυργαἶξ πο, 7ηε556 ἀρ-ὶ 

Ρείίαξαι5. λοχαίους ϑοέίας φιιααβοιεειιθ, τὲ ἡπέ6 7 δϑείθπεζμ, - 

αὐτο ζαςεηοίην τροιοηοθεηειεδ., αἰψιθ «εἶἰθο πον δοῖδ ρεεδ)"-- 

ρεγαγπυ μϑιοὶ αοδέμιαέαϑ 5 Ορέναξἑῥοτεξ πιο ῥαρεέ .17ε5γ-- 

οὐδιθ, ἠὲ ὦ γοοίμιαπαο, αέψμθ ἐποιωποπαίο φοοϊέαξειδ 

γιογιθέ, φιρομίαην ἐπ 118. ριεολρεῦα τεοίίιῖδ αοεγοέ, λοχαῖος, Ὁ 

κλινόμενος, εἰ λοχαῖος δίῷρος ) ψιοπέαην τὲ λοχεύουσα γϑοζέια-- 

ἐώγ. ἴσε ποῖν ἐπυπιογίέο αρπῶ “ ρἐεγεζογέην αὐἰαίξέα 516 σᾶ 

τεγδξ οαρίϊοωζίο, πὸ ψιὴβ θα βοίϊαβ οἷδ αἰξὲθ , φιαην εἶδ 

1:67 ρογαγιην «οορίαί. κἰπμέέχαην ἐζαγιν γργαπν δαζὶ 

Ζίπν αμρτιῖ. Ογέεπέαίος αὐἰποίαγε 6δὲ, εἰπε τοΐία Κι τῖξ ἀδ8ὲ-- 

»εϊίαπί. μαγε ἐἰοόγαρὶβ δα οὗὔτπια ἐπὸ αρροζἰαχμέιγ" οαρ. 

᾿δἰχοαϊ:--ι ΑἸ γεέας ΧΡΖ127. 1.1. οἵο. Ῥγοίονε ποβίσαμ 

Ἰοοιη οἰΐαμα ϑραπμ οι. πῃ ΟΡ βονναίξ, τη (4]} Πῃπ80}}. Ἡγππη. 

ἴῃ Ποῖ δὰ τ. 210. Οομῖ, Βδίμσον. νἰχσιηλ 11} ἀτωϊ- 

οἰβοίιιι τὰ ἰργο, απδμ ᾿ΠΒΟΡΙΡΒ1: Τέλγία. οὐδῦ εἶθ᾽ 

Πεχο, οἷ, αγολδοίοαρίδολεδ ἔγασηεονέ παρὰ 1.,οβϑέσησ, ας; 

1799. ρΡ. ὅο. οἱ 8ᾳ: ᾿ ἐν 

δόοῆὰ, ΤΙΧΧΙΥΝ; 
» 

1) δένδρον γ. παμμέγεϑες δίκορμον,) ψΪΒο : δίχρουν, 1116}}-- 

ἴθ, τῇ αᾳαἰδήια νἱάοθι, Τῃ τηᾶγρίπο (ὐάτο185. Α βου! ρίαν 

φ8[: δίκορμον, απο, τὸ ἀρέτι5, 1 οοπίεχίθ ΡΟδι. 

Βοηιη. ΧΧΥ. Η ἀκ 

1) οἱ προθυμούμενοι δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν μεγάλων) Ὗ ΟΥ̓Βτιπι 

ἀποθνήσκειν οὐχ ΠΠ ΕΙΒ Κι ἴμϑοχαϊ. Ῥοβοὶξ 1ἃ δϑηδιιδ μι λιι5. 



ΑὉ ΛΕΤ. 18. ἡ. 50ΔΓΝ. ΤΧΧΥ΄ -Ἰ ΧΧΥΤΙ. δοὸ9 
ὺ Ἂ ᾿ - ὃ Φ Ὕ 

Ἰοεὶ. Ἰλοϊμπᾶο κατὰ ταῦτα (ΟΥμαΥ5 σνοσϊ: ἤὔοαξεπιη πιο- 

εἰο -ττο, ἂο οἱ βουιρίπιῃ ὅβϑδοὶ: κατὰ ταὐτὰ, 

δου. ΠΧ ΧΨΥΙ. 

1) “ἐσιγραφῆς) Οὐπαρδηΐαν. θα πὶ ΒΟρτΐογα ΟΟἸ ΠΠ1}18 

Ἰαρίἀοῖθ, ἀτὰρ ἀϊοοθαμίτ" στῆλαι, ΒΑΡ ΟΡΆπΙστιο Ἰηϑου ρα 

ἘΡΙσν μη ηαἰὰ : δα 11}15. ἀϑονα ἷτο στάθοθ ἐπιγραφᾷ, ἰαΐϊη6 

χἐμέμα, νοραβραίαν. Πάο. μου πο ΟΝ παι, Ερίρτ, τῦ.: 

τιμονόη. τίς δ᾽ ἐσσὶ. μὰ δαίμονας, οὔ σ᾽ ἂν ἐπέγνων, 

Εἰ μη τιμοϑέου πατρὸς ἐτὴν ὀνομᾷ 

Στήλῃ, καὶ Μηϑύμνα, τεὴ πόλις. 

εἱ Ὁνιά. Ποτοιϊά. ἸΧΊΨΥ. 1928.: 

δοιζρίαψιιο δἐνέ {ἰίμεῖο τιοδέγια φορμίογα ὕγορέ. 

Ὁσηξ, εοἰϊαια Ῥεγίζοηι. “ἃ Δοϊίαπ. αν. π15|. Τὶ, ΝΠ]. ο. 
. τ ἈΠ Ἢ Ἕ 

ὦ. αα 11 νοῦρα; πΠολίαρχόν ᾧΦασι τὸν ᾿Λϑηναῖον εἰς τοσοῦτον 

προελθεῖν τρυφῆς γ᾽ ὥςτε καὶ κύνας καὶ ἀλεκτρυόνας ἐκείνους, οἷς 
ὧ" Ἡ ῖς ν “ ΕΣ ἵ , ΝᾺ ν Ν » 

ἔχαιρεν, ἐκκομίξειν ἀποθανόντας δημοσίᾳ' καὶ ἐπὶ τὴν ἐκφορὰν αὖ- 

Ὁ ν ΄ ᾿ Α - 

τῶν παρεκάλει τοὺς φίλους, καὶ ἔϑαπτεν αὐτοὺς πολυτελῶς, καὶ 

ἘΠΙΣΤΗΜΑΤΑ αὐτοῖς ἀναστήσας, ἐπιγοάμματα κατ᾿ αὐτῶν ἔνα 

εκόλαπτεν. ἔχ ἰηδίϊϊαϊο Γγοισὶ ΠΟ Πἰδ1 θῈ 6. πιοΥΐο-- 

γι ποπλίμα ἱπιβου ρογο ΒΘΡΌ ΟΣ 5. σεραῖ. Ὑια, ῬΠαίανΟΙ], 

ιν Τγοιδο. 

οι, ΠΧ Χ Ύ ΤΠ. 

1) ἐπεὶ δὲ διαλείπων πάλιν κατήει, ὁμῶς ῥέον ὥρτι προζιόνο 

τος ἐπαύσατο.) ΜΔ ΟΥΡα διαλείπων οἱ κατῴει ον Π οἸδκίο οον- 

ΣΟΧΊπατι5. ῬΓῸ ἵνα σαι διαλεῖπον οἱ κατίη. Β[αϊ᾽η Ροβί ὑτὸ 

νυϊσαία ὅμως δουρδὶ ὅμῶς, ἀποιηοίο οἱ ᾿πέουρτοθ. Ἰοβῖ; 

τίατπι σου: οἰελίδέον. ΟΟΥμλαῖοθ 510 νου οί: “1.8. ΟῚ 

αἵδε" εοἰπίρο Ζοὶέ πάο]ιἼιον τρέθωεγ' σιιπν (ποἰέ φέθπς: ὧς 

τ ραν εἶον πξημίολο 1 αϊ, ἀκα Πἤαββεν 2208588., τρῖθ α8. ε}-- 

(6 Παϊ, ειτιεί 5οο οὔεπ, αἷς ἐν ἤέπειν ἐγαέ, ἀόγέθ 66. αἰ: 

ἐδ ὦ Ὡ 
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4) “πλείονος τῆς νίκη) Δνὶοϊπιπ τῆς δηΐθ νέκης εἴ πο χ 

ῬΙΔΟΡΟΒΣΙΟΏΘΠΣ πρὸς δῃηὶα τὰ τέρματα οἴ ΠΒΟΙΒΚΙΟ ᾿πδογα. 

2) καὶ οὐκ ἐλίγον πολλῆς τῆς κατ᾽ αὐτὸν γενομένης ῥοπῆς 

ἀφυρίϑη τ. στ.) Ῥτο ναϊδαία τροπῆς ΒΟΥΊρ51 ῥοπῆς, αὖ εἴ 

ῬΔΌΠ1ο δαΐο Ἰορείαν εἶ οἱ οὐκ ὀλίγον ἃῃὶο πολλῆς 1π θυ χοῖου 

λίαν. 

4) σὸν δὲ ἐχετὸν τῷ ἀγωνοθέτῃ,.) ὅἴο Ἰοσεμάιμη. Δμΐοα 

Ἰεσερϑίων : σὸν δὲ ὄχλον, ἀγωνοθέτῃ, νἱ1056. 

5) -- διὰ τὸν οὐ παρέχοντα ὀχετὸν τῇ ---Ἴ 510 οτιπι ἢ οἷ5- 

Κίο οφοττοχίτητιϑ ὉγῸ ψα]σαία: --- διατόνου παρέχοντος, τὸν ὀχε- 

σὸν, τῇ --α’ 

6) τῇ τοῦ κεραμίου κατάξει.) δῖ. Ἰοσοπάτπηι ΡΥῸ νιΐσα- 

ἴα: τόξει. κάταξις ἀτιίοιη οἱ ϑραῦσις ῬΥΟΡΡΙΟ ἱπίοῦ 56 α1{- 

Τοταμὲ βοοππάμ Ασιβιοίοίοαι Μοϊθογοϊοριο. 1,.ὄ ΕΥ̓. ο. ο.: 

ω-- καὶ τὸ μὲν κατακτῶ, καὶ ϑραυστὰ, ἅμα δ) χωρίς" οἷον ξύλον 

κατακτὸν μὲν ὃν, ϑραυστὸν δ᾽ οὔ" κρύσταλλος δὲ καὶ λίϑος ϑραῦ- 
Ν Ἁ 

στὸν, καταχτὸν δ᾽ οὔ κέραμος δὲ καὶ ϑραυστὸν, καὶ κατακτόν, 

Διαφέρει δὲ, ὅτι κάταξις μέν ἐστιν εἰς μεγάλα μέρη διαίρεσις καὶ 

χωρισμὸς (6 1058. ὨΙΔΥΊ8].: γ6. χωρισι()}: θραῦσις δὲ, ἡ εἰς τὰ 

τυχόντα ) "αὶ πλείω δυοῖν. 

Βοηῃ. 1 ΧΧΙΧ. 

1) ὕχως εὔρουν τε καὶ καϑαρὸδν ἀποδείξῃ :) Τὴ Ἐ ρα]. βα1. 

Ἰοσίζιτ εὐρύν ", ἀἀάϊτο δβίθυϊβοο. [π᾿ ΑἸάϊπα σνετο. εὖρον, 

ποά τητιΐαν 1 εὔρουν, ὦξηθ Μίιιιογιέοην, αἱ αρίλι8. Ῥγδο- 

οἴατο οηπη οπθομαμί εὔρουν τε καὶ καθαρὸν οἵ Ῥά1}10 Ροϑί: 

εὔπους τε καὶ κοῦφος. ; 

2) κλυστῆρα ---- γαστρὸς σκύλαβα) Τιοσαπῖον» Ππᾶθο γεν- 

μὰ ἃριᾷ ϑυιάδμι ἴῃ νοϑ. Κλυστὴργ τι|01 ἰατηθ ῬΤῸ σπροςϑέμε. 

νος ῬΟΥΡΟΥ Δ ἰΟΣΙΪΌΥ προϑέβενος, αποά οχ Νοβίγτο οουυσὶ 

ἄορεῖ. Οοἴοσαια. φγοΐοσι ποβίσγιμη Ἰοοτ οἰϊαπὶ ΥΥ̓ εἰβίοη, 

ὦ Τρ δῖ. αὦ ῬΒΔρΡΡ. ΠΕ. 8. «ἀ ν΄. σκύβαλα. 

-πῷφοὐ φ φᾳοὖὔὐ οὐ ὍΕΠΕΙιειοἐἔὁΕΨΓΕιιοι μι ιοἐἔὁΕέᾶῖἰΡοιιιειἐἔδΝ εὐ  ἕᾳβ,δ τσ ΔΛΛἁλδν““-- 



ἌΠΑΒΤ 8. ν᾿ ΒΌΜΝ. ΠΧΧΧΙ ΠΧΧΧΉ. δὲν 

ϑομῖπ. ἔν Ὁ ΧΙ. 

κεν "Εδοξέ τις κύκλιος, αὐλητὴς --- ἐν ύϑρι ὼ Κυκλίων 

«ὑλητῶν͵ πχδηΐὶο πι οἰϊαχῃ ἃριᾷ Τιποϊαπτιλ ἀθ.. Βα] αι 10 πὸ 

ς 20. ΤΌ] νἀ ποίδτῃ δα, νουρα: καὶ αὐλητὰς κυκλίους, ἩῸΟ 

Ῥευποι οἰΐαπι Ἡ  σγο] 8: Κύκλειοε αὐλοὶ, οὕτω τινὲς ἔκα- 

ὥντο, ---, Εἶν. δ᾽ ἂν; οὗ: χορικοί, Οουῇ, ΑἸ ον. δά ἘΌΘΎ ἢ. 

ἃ νοῦ. Κύὔκλειοι, χοροί (βοΥῖθο: χορικοί).; Ῥογίσοι. δ Α6- 

[πίδη. ψαν. Ηἰδι. 1... ον. 6. δᾷ 118 σοΥρα: καὶ Κινησίας κυ- 
κλίων χορῶν, --τ εἱ ΒΊοΙ. ΒΘΒΊΟΥ ἴῃ ΠΙΡγΟ, 401} 150} 1- 

Ῥβῖῦ τ. .12ἐοδον αὐ τον τι)» οὴι Ῥηαΐζαγῖα Ρ. 301... οὐπ8 σοΥΡ8 

Ἰιῖα ἀρρόμπανι: «πῶ «Ἃγἰδέορλαπος 8ρθαΐβ 80 ἐπ᾿ οἱδθν ρία- 

δὲ5 (ἀπ ΝᾺ. ν. 552.): 

τιν κυκλίων τε χορῶν ἀσματοκάμπτας, ἄνδρας μετεωρσφένακας, 

ΨΥ, ϑὼ, ροαζέμς ο7 λ6 βαπιθ Οἰιθβίαβ: 

ταυτὶ πεποίηκας τὸν κυκλιοδιδάσκαλον ; 

μα 50 αἷΐ τπαπποῦ 0 ΤΠ γέϊους οαἱ ἐλοην Κύκλιοι χοροὶ, 

απο πόρεν Κυκλικοὶ; διμαίαα, ϑολοίίαδές ον Ζπάαν ἀπ᾽ 

“Ἰριδίορλαμοα, Πεδγολίμδ, ἰαίο, Ῥιίωίαγοῖ, απο οἱΐονο, 

[1 2ὲ8. Ογοίλαπ. Ομοριι τραϑ ἀλ6 δαπια τρῖέλι ἕο Τ)ε γγασηδ, 

᾿ε5 δοηιθ ο7 ἐλοβο «Ἵπμίλονς Θαρηθδοῖγ δαγ; απαὶ ἐλθῦθ τΡΘΡῈ 

ἡῆγοο (λονγιι55 δοίοπισίπο ἰο Βαςοΐν, ἐΐα Κωμικὸς, {16 τρα- 

κὸς απ τλὸ Κύκλιος, ἐλ6 ἰαϑέ 97 τ-ρλίοῦ λα 25 γέδο, 

απο ἐΐ5 (.265.}ι. οοπίγα Οἰοοέρῆ. ρ. 87. καὶ τοὺς μὲν κριτὰς 

τοὺ: ἐκ Διονυσίων» ἐὰν μὲ δικαίως τοὺς Κυκλίους χοροὺς κρίνωσι, 

δημιοῦτε,) Τωείς 56. αὐ ἐλε 1)ιοηγδία α8 {πὲ οἱλεν ἐερο λαα. 

οἷς. Οοἴοχαμι ὕγὸ νϊσαία ηὐλοκοπήσϑαι οτιπὶ Π ΘΙΒΚ10 80}1- 

Ὁ51 ξυλοκοπεῖσϑαι) οἵ «ποὰ ΘΦο βϑαιίίι: ἐξυλοκσπημένσαις, Ῥῆο 

να]σοία: πύλοκυκημένοις, ἘΠΙαπι οὐαὶ οοἄοῃμν Εοῖσκιο αὐτοῖς 

᾿ρουτοχὶ απΐο ἐχρήσατο, ῬΧῸ αὐλοῖς, τὸ να]ροὸ Ἰοσοβραίωσ. 

ϑοιη. ΤΙ Χ Χ ΧΠ]. 

1) δείπνισον 1) 8510. ΒΟΙΙΡοπἄπιπι ογαΐ ᾿γὸ δείπνησον, Ἂξ 

νυϊσο. ΜΌΧ οομηη)α, ααοά ροϑὲ αὐτὸς οἴ δηΐο τῇ ὑστεραίᾳ 



512 ΒΕΤΡΕΙΙ ΝΟΈΤΑΕ ΠΟ ΗΝ 

εὐ αῖ, διιδία ἢ: πᾶπι΄ αὐτὸς ᾿ΘΟΠ πο πμμι 658: ΟΠ} 115. πᾶ 
΄σι 

Βοααποίαν, ΠΟΙ ΟΠ ψ γΡο, 4ποα απίεδοοάϊε: ἀπελήλακεν. 

στον. ροβὲ ἀπελήλακεν ἐπτου ρα ρσοηδαχὴ δα. Ῥαυ]]ὸ Ροβξ. 
Ἰοσηπίπν νεῦρα; εἰς τὰ τῶν ἀποθανόντων -- τη αι] νεκύσιξ, 

1) 0 φιιρη5 ὁομ, Νοβίσ πη δῖῖρνα 1 Ὑν. οἷ ΟἹ, ὙΠῸ ἢ .8} 

Λα 

᾿ γε 
᾿ 1 

᾿ 

2) δ Ἀν οὐ αὑτῶν τὴν. ὑποδοχὴν ὠϑεῖτο, ὅ ῬΟΒῈ μύοὐτες. 

ΒΟΥΪΡΒῚ αὑτῶν ῥὑΥῸ νεϊσαία αὐτῶν, Ῥροϊπάς ραποῖθ' απΐο νόγ-- 

ῬῚΒ. ῬΥΟ το διαδοχών, τ ντιϊσο ροϑί ὑπέστη Ἰοραθαίοῦ, οοῦδο 
ΤΟΧΙῚ τὶ ὑποδοχήν, Ἰ)δαίηιιο ἔογεϊα ρουβοπα ἴῃ 5 ηραϊανὶ ἢτι-τὺ 
ΠΊΘΡῸ ΨΕΥΒῚ ὠϑεῖτο ποδοῖο 8 ῬΤῸ ἰουίϊα ρογβοπὰ ἴῃ ῬΡ1πι- 
ΤΑῚ ΠΉΠΏΘΤΟ ΔΟΟΙΡῚ εἴ οὐπὴ ππαξου 8 Ὀ] παρ ΠΡ5. ρατίϊ- 
οἰρίονιτη, πᾶς δηϊθοοάιηΐ; οἱ -ττς ἐπιστάντες καὶ μύοντες, ςο- 

ῬαΪΑΥΙ Ῥοβϑιῖ, Οουία ἢθο ροβὶίο, οἰμΐα οἴατα αἱ ϑολόρχα 

νιάθηξον, Οεΐουμλ νὰ ΒοΙδκ, δα ἢ. 1, 

ἱ 

ϑδοιηη. Το ΧΆ ΧΙΨ, ᾿ 

Ξς Ι 

1) συμφορᾷ χρησάμενοι πονηρᾷ :) Χοῆσϑαι οἱἴάτη 46 118 ἀϊ-| 

Οοπῇ. ϑραηθβοιη, δα ΟΠ] Ππδοῖ. ΠΓνίμμ, πὶ Πα πα τ. θ0. 

Ϊ 
Ϊ 
Π 

οἴϊαν, πᾶ πορὶβ ἰπν 5. δὲ ρυδοίου" ορίαΐππι δοοιππῖ. 

δὰ νοχρὰ: ) σποδιῇ κεχρημένος αἰϑῇ, 

δοίη. ΤΙ ΧΊΧΥ, ἥ 

1) καὶ τὸ μὲν λεπυρὸν [ν οἷ" κέλυφος] ἀποῤῥίψαι.) ῬΥΟ λέ- 
κυϑονς τιὶ ντυΐσο ἰοσοβαίατ, ΠΟΥΡΟΧΊΠτ|5 λεπυρὸν »»μέαπιοι 

. ΟΥ ΕΌΟΣ Ρ .»ν» “- Ἃ ονῖ. διιι(ὰθ; Λεπυρὸν, ὀξυτόνως, Σημαίνει δὲ ἢ τὸ ὠοῦ, καὶ τὸ 
τ " Ζ , ᾿ τῆς ῥοιᾶς ἐπικάλυμμα, ἘΕϊγο]οσ, Μ': Κελυφη, τὰ καλύμματα" 

. - ἐγ » ς ’ ,ὕ ἀπὸ τοῦ καλύκχτειν. καὶ πάλυξ, ἡ καλύπτουσα τὰ δόδα. Κέλυφος 

τ ὃ λέπυρον τοῦ ὠοῦ. ΨΟΧ κέλυφος πιδαγραΐαν ἐδ. ρα ϊανη! 8 ] 
ΟΥ̓Δ οἰΐατι ἢ. σεορομίο. ἴ,. ΧΙΥ, ς, 8. Ϊ 



ΑῺὮ ΑἈΒΤΊ. ΤΟΝ. ΒΘΟΜΝ ΕΧΧΧΥ-ὙΧΧΧΙΧ. δι 

ϑοη. ΤᾺ Χ͵ΧΥ. “ 

1) σώξοιτο!) ΟΥ̓ ΠαΓὶμ5. νου εἰ  : δον μέαγ οί. ΠεΡπε- 

Ταῖ: 80. ΡΩΤ ΘΕ Τ:. 

δομ. ΠΧ  ΧΥΠΙ. 

1) --τ λυπεῖσϑαι: τοῦτον συνέβη ---- 810 οἴτπι Π οἰκο δογ}- 

Ῥδὶ. αϊρσο Ἰοσοθδίτι : --ττ λυπεῖσθαι αὐτόν, συνέβη --το- 
- 

" 

5οη. ΤΥ Χ ΧΤΙΧ, 

1) -- δακτύλους παρέχειν αὐτῷ ἐσθίειν : φοίνικας πέντε ἐσϑίων 

ἐϑεραπεύϑε: “Ὁ Ὑ]σο ΤΠ ΟΡ ΡΌΠ σοαΐτν: πὶ δακτύλους 7 παᾶρ- 

ἔχειν αὐτῷ ἐσϑίειν. Φοίνικας πέντε" ἐσϑίων ἐϑεραπεύϑη, ---. ΝΟ9 

Ἡ οὐδ οἱ ἴαο. ἀρ ΒΊΙΟΟΥ ΒΟ μι}, ΘΏΪΠ5' ΡΟΒΕΘΕΪΟΥ 5 

γουρα αα -“ποβίστιιπι Ἰοοιηι {ποϊθηίϊα οχ Οἷἷο ᾿θανθηΐτ. 

(ο. 15.} δπτις δάβουιραμι: --τ ἤαθοὸ ἐίᾳ οαρίμσιξ, αο᾽ δὲ 

-ἀἸοδομέα ρει οαίοηϊδ οἰὐοῖί5 ροτ' βοπιέίπν ραςνετείαϑ Φευίμ- 

ἅτι6 αἱ εὐἰομπαίεῦ «εαογδέ. ϑἰϑοῖ 2116 δεγιδτεδ διεδοδ8θ Πποῦν 

Ῥοΐεϑέ. ,ϑεεδίπτοἱέ οτπε: καὶ γὰρ αἱ τοῦ. Φοίνικος βάλανοι δέο. 

εἰν ἐλεῖξ πείση τ ΘΟΠΊΠ0 οὐδοιιγίεην τὲ αοπρπιαέξοιιγν, πᾶς: 

ἰδ ὧν 15 ΠΟΙ 5, δὲ 0 πιοαῖο. οοέρίαβ. Ζ71ὲ αἰδο πηο-- 

εἶο - εἰϊδέϊπισιεθ, εἰ τοραση “ΤγἐογεϊοΣὶ δοπέοιζέαπη παδοῦϊο. 

καὶ τὸν ϑεὸν ἐκτείναντα τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ χειρὸς τοὺς δακτύλους. 

παρέχειν αὐτῷ ἐσθίειν, [1}26εὐϊέ εἰ 06᾽ δορυπον “ εσομέαρεις 

εἰσ τίου δίο5 διρηεῖοα. φοίνικας πέντε ἐσθίων ἐϑεφραπεύϑα. φιρῖπ-- 

"6 ραϊπιιίας οοηεθαίΐομβ βαπαΐιδ οοὲ. 1π|ὶ οὸ ἐαξθέ “οιειοτῦ» 

φοραί αἰἰσίέος. 8ι105 Θοπιθιίοηιείοα εἰθείεγίξ, δϑα φιεὶ (δὲς ογεῦστε 

ἐν δορυηῖῖδ Μεγ αἀαβοίθξ) πιοίαύαπιξ μαΐίπεαθ οἰωπίεοθ. Δᾶ- 

κτυλοι πῖΡ06 τεξγγετ6. δἰθτζοαδαπί, ϑιίώαβ: Δάκτυλοι 

παρὰ πολλοῖς αἱ βάλανοι τῆς φοίνικος... Ποῦ τέαιθ οαἐῤεένπαχι-: 

μην δδὲ οτεσν ἱπἰδέτὲ δραπλεηπι. αἰδδογέ. Ὁ. δ τἰδὲὲ δέ 

Ῥταοϑδέ. παῖε. (ΓΟ. 1. ρ΄’ 5:9.) ἐσποέαη αὐτο Αἰρἐοηιε-- 
. ΄ . , "Ὰ 

εἰογὲ ἀδρὸῸ {πυΐδβε {ἰζαην δακτύλων αὐὠἰρεϊαξέοπεγπ, αὐ Ροξέγό- 



διᾷ. ΒΕΙΡΕΙΙ ΝΟΤΑΞ. 

πιῶ ἐἰία αἱ τοῦ φοίνικος βάλανοι οἰο. οἰοβδοηϊα 6586 πιο δέεἶξ 

αἰζοιφέις, {π7 ργίογεδ τΌΟ68 Φοίνικος βάλανοι, πιιέδιεδ ,αΐώπα-- 

σον 7 δέει ἐπαϊοαφαμέι, ρον φοθοπι εἶ ἐϊϑαίεηυ γϑοομέίο-- 

χεῤιι5  ιριαξεπι, εἐαρέϊεαπώαπι εἰδὲ ἐπ ογὰ {γε ογεώξαϊξέ, 

τεγίθ αὖ ἐπι ρεγίεϊα ἐἰφγαρδδ ἐμν ἐδαέϊεν ἐρδεση, ροϑέρα ζμὴξ 

σεορρέα. “ἰψιεράοην αριοΐ φτὸ{ιεδέϊογοα (ὑραφοῦς δακεύλοξ Τῃ 

ἄᾳςο 9ἐοτυιζοαίἑοπο ποπ; ΘΟΟΙγ 676. ογέμιγν ἐ8:.. Ζοοαπέ ἐπὶ 

Φοίνικας, Θέ βαλάνους αὐ Φοινικοβαλάνους ραδδίην ράϊπεαγιεσν 7} 1ὲ:-- 

οέτε5. ΘΟ Ι00118. εἰογγείετν ἀοίας ὦ αλρέίογίωτν ἐοπιρεξεαίϊιθ ἀπε 

Ἄἄφινα δακτύλους ππορανίέ, ψια αδ γὸ ϑαίηταβ. δχϑγο. 

άπ. ». 9329. «“Γριεριϊονἐ ἀπεέθια δοοιμέο ἠώ ἑαην ψιοίαδ8ε 

ἐοοδ διὲς πιαχζοϑέθ. ἰοοοί. δὲ επὶπν εἰζοογο, νεΐδδ, 6886 

Φέοσϑομα, νὲην-αροίογὶ ζαοίθα, δὲ δὲ 6δὺ πιοοΐο τι7678 “Ὧὸ 

ϑϑο θ, τρέζγυεδ,, χπμίέα αἰΐα δογρίογιεν ἰσοα ἔχη 81ι771:-- 

γυείγν αἰλδογίηνον πααμποοριέισ. λμοπιοαξ δογέθ τοςαδιζα 

ῥίέμρα ἀρμα «τποίογεην ποδέγισ ἐππροηῖγὲ, χπαθ ἀρκεῖ ἀπ-- 

ἐϊψειῖογθ5. γγιμδένα φιραογαβ,. πογάπέ φιεῆ δέζέιιηα, γιο γιέ. 

ἤπιηιο, δὲ τοῖ ἐχρισαβ ροδέγοπεα τέφα, τ εὖ 610. ἐαηποῖι, Ψο0-’ 

οὖδ θωριὰ, δ᾽ ογιι οαίέοπειν τερον τιον ἰαέιε55., “ιέραν ἐξ 

ορογίοί. ἤγμάζια. πέρ 65. πιόχμδ ἐμέεν' δακτύλους “Γοβοιέζα-- 

τρῖὰὶ εἕ, ραϊῤπεζαγεονσν τόϑῖλην, πίδὲ ἐὰ ἐποΐέθ ρέζζωτν τόσο, ἐδέα 

δἰρηϊβοαέμην ζιἶδ56. οοπέομαδ, Οοηΐ, ; 51 νἰ οί", Αππο-: 

ἰατι. 1ῃ0. Ῥέα]. Υαγποῖν τά. 46 Ὑορι5. ἔα η σο θα  ἀΟΥ̓} -α 

Ῥ.- 49. «4 11 νευρὰ: -ττνἱ συρρεγεπέ παβοὶ ἐν εἰπιτεδηζῶτεδ 

Λοριηηλν., τοί ἐπν αἰδὲς αἰοἠϊοι ον εῤι5. ἐοοῖδ, φἰαπεμἪας ἐπ 

χρῃοείμην. προὶς δεν 2) ,ΟΥΎΥΣ, -ὶ 

ι 

ϑοιη. ΚΟ 

τὸ 1) "θα δύο ἐκ τοῦ ἐλευϑερώσαντος προςλαβών.) Οοηΐ. 

ΝΝοβίγιι ἢ) βαργα Τ,. 10 ο. 45. ποῖ. ὃ... ἰδο πον ἀομμο- 

ΥὙ11Π1], ΘΠ 15. ἃ 50. 580Γν15 πόνὰ πορτη ΠΟ πουά , σΟΗ 8116 

145. Δάν. ΠΙᾺ δ 1.}185. ἀο ϑογνῖ5. διποι ηθι5 δα 



ἈΏΌ ΑΗ ΤΙ: ΙΒ. ΟΜΝ, ΧΟ]. ΧΟΙΝ. δ15 

ᾧ. 1. Ιη5ῖ. ἀθ οὸ, οἷἱ 110. οιιθ8α. βοπᾶ δἀά, Τηιρά, αι, 

.1750. Ρ. 12. 

Ἀ ΒΟΏ,Π. ΧΟΙΠ. ᾿ 
Ὑς Ὁ, - 

1) ἐπὶ τ καΦΑλῃ) 510 ΟἿὮ Ἀροϊδκῖο ἀράϊιπι. Απΐσα 

Ἰοσεβοΐαν : ἐπὶ τὴν κεφαλὴν. Λα ποκίγαμα, Ἰοσα δομΐ. οτη-- 

Βἴηο ἰ)εμιρβίου. δά Ἀσία. Δηιϊᾳ. Ἡσ, ΙΝ δ τῷ. Ρ. 

20. εἰ 8864. [ 

ΕΟ Πλούτων γὰρ ὃ ϑεὸς εἶναι νενομιστα..) Ομ, ΕΣ ον. 

ϑοπιπ. 956. Ηϊπο ρογποὶ οὔἶδπ ΟἸουθη8. ΑἸοχαπάσιπ. 1ἢ 

Οοδονίζαίίΐοπο αὐ Οεμΐοβ: τοῦτον ἀχειροποίητον εἰπεῖν τετολμή- 

χκᾶσιν, τὸν Αἰγύπτιον Σάραπιν" οἱ μὲν γὰρ αὐτὸν ἱστοροῦσι χαρι- 

στήριον ὑπὸ Σινωπέων Πτολεμαίῳ τῷ Φιλαδέλξῳ τῷ Αἰγυπτίων πειι- 

φῆναι βασιλεῖ" ὃς λιμῷ τρυχομένους αὐτοὺς, ἀπ᾿ Αἰγύπτου μετα- 

πεμψαμένους σῖτον ὃ Πτολεμαῖος, ἐνεκτήσατο' εἶναι δὲ τὸ ξόανον 

᾿ σοῦτο, ἄγαλμα Πλούτωνος ὃς δεξάμενος τὸν ἀνδριάντα, καϑίδρυσεν 

ἐπὶ τῆς ἄκρας, ἣν νῦν Ῥακῶτιν καλοῦσιν" ἔνϑα καὶ τὸ ἱερὸν. τετί- 

(ἥται τοῦ Σαράπιδος. γειτνιᾷ δὲ τοῖς τόχοις τὸ χωρίον, ΒΒ] αν-- 

Οἶτι5. πὰ Πρτοὸ ἀθ 1514. οἱ Οϑιν, παυγὰΐ πτπὸ 1) 6 ππ (Σά- 

φαπινὴ ΒΙΠΟΡΟΠΒΟ5, ἃ 4ΠΠΡΠῈ5 δα Αορυρίϊοβ Ργοΐϊθοῖι5. οϑί, 

Ῥγο ἘΪπίομθ σο᾽υάββο: ἂο Ῥχσοϊπᾶο Δορυρίιοβ 60 ΠΟΠΔ1Π6 

{πρὸ ΔΡΡΟ]1 4556, 4πὸ 1051 ΡΒ] οπομὶ νοοαθαπὶ. Οοιΐ, 

οὐἱππ. Ῥ]αΐατομ, 4ἀὰὲ Βοϊουία Αμπῖηλα]. οὶ Το. ΗΙϑὶ., Τ,. 

1Ν. ο. 8ι. -ῦ 84. 

οι, ΧΟΙ͂Ν. 

1) μέλλων τὶς τέμν.) Μ᾽ ]σαίτιπι τὴ μητι αν} 11) τὴς, 

2)ὺ) ὀλύμπιος ἡ αἰϑέριος ὃ ϑεὸς, ἀλλὰ χϑ.) Απίοα Ἰοροθα-- 

ἴυτ : ἐλευθέριος, 4πο ὦ 65ὺ χητι[αν] 1) αἰϑέριος, ϑ΄ο οηλη 5π- 

Ῥγύὰ 1,.ὄ 11. ο. ὅ4.: παῖ τοὺς μὲν ὀλυμπίονς εἶναι, οὖς καὶ αἶϑε- 

ρίους καλουμεν, “-Φ. 



ὅ16 ΒΕΙΕΕ, ΝΟΥ. ΑὉ ΑΠΉ. 1,18. .. 5. ΧΟν. 

5οη. ΧΟν. 

1) καὶ μέχρις ἄφϑυρος ἦν,) Αφϑορος 1ι. 1. ἰάδεπι οϑὲ, αιιοᾶ 

ἠΐϑεος. 510 ποβίσα σοο06 π518 δϑὲ Ηδβυοῖνβ δα ἠήθεος ὁχ- 

Ῥ᾽οαι ἄπ. ΠῸο Γαοΐαπὶ ῬοΥρΠγτα5 ἄἀο ΑΡβεϊπεηίία δὉ 

δ Απίμηδ]. Τ,. ΓΝ, Ρ. 174. οἀϊί. Πώιοον.: ϑήλεια μὴ δεξα- 

μένη τ ἑαυτὴν ἀναθυμίασιν σπέρματος, ἄφϑορος λέγεται. οἱ ΟἩτγΥ- 

ΘΙ Ρτι5 ἀρπᾶ (ΟΠ ΠΠπι}} ΤΠ, ΧΙΝ. ο. 4.: Σικρϑένος δὲ εἶναι λέ: 

γεται κατὰ σύμβολον τοῦ ἀδιάφϑορος εἶναι, καὶ ----. Οὐοπί, οἰϊᾶπι 

Ἐπ κοη, αὐ Τιπιάθαη, δὰ νόθα: Ἠΐϑευς, ἄφϑαρτος πρὸς 

᾿γυναῖκαξ. 

ὙΦΟ.--.- 



«αὐτπῦοος. -.-- -Σπππ  -ιπ δ «..ΘὙ'ὐἴᾷὍσ τς τς 
" ε“ ὃς γψυνν ᾿ Ἵ τ ἐδ 

ν 
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᾿ 
: 

᾿ Υ Λ Υ̓͂ ; 

Δα ΓΑΒ. Δ. “ἄ. ποῖ. 2.: ἐν «1115 ΘΥΤαταΔΟατιΣ Μα- 

ΖΟΟΪλτι5 ἴῃ ΤΠ ρ᾽ϑίο]α Τὴ. 1)οάϊοαίίομπο 58} Αβ01α, Ναρο]ι 

Ἰκοδ τραε, τῃ. 1732. Ρ. 109. εἰ 5666. Ἠδδο. ΒΟΣῚΌΙΓ: ,,--- 

ϑοσθτίαν 1π Αὐτοιαΐδοτο, Αξίνην ιν, “Ἴβοζαῦη,» δαί Ῥοία8 

Τοίανναπν ἅνιο βισηϊποονθ, ἴαμν, γυναῖκα, πὶ γυναικείαν ἐρ- 

γασίαν. Ῥτίοτομι δἰ σηϊοαϊοπομι Ππαῦουο ἀἰοὶε διὰ τὸ ὄνομα, 

ῥιορίε» σι ΟΠ,» τἀ μοο ὁ Δὴ απῖα ᾿Αξίνη δϑὲ ἴοιαϊη αὶ 

ΒοποΥ 5, ἀπ) ΟΟΗ ΓΤ πέλεκυς 511 μια υ]η] 3 14 φαίάοηι 

80 ποὺ Ομ οογῚἑοο ἸΏ πὴ. αυϊταϊε,. τα αο, τπδυαο 5π8ῖ 

ἡπορίίαο, δοά τγαῖο ταπιοὴ 11 πὰ διὰ τὸ ὄνομα. τοΐοντι δᾶ 

Ἐαιάθμ,, παρ ἄο! απο (Υ̓ ὩΤ. ΗΠ, ἡ ΟΣ. οὐνῆε ν ΤΕ 

ἌΞΙ ΝΗΣ ὨΟΒΔ116 ΠΟ] δ ΡῚ5 ογαΐ. Ῥοριουϊοσομι Υ δι ση 

ΟῚ ἴμᾶο ἀφάποι, αὐ2ὰ ἀξίνη, ἢ, 6. ἀβοία, δἶνα αοἴα- 

γα τῷ κῤῥατοῦντι συμφέρει καὶ προφέλκει. ἘΠῚ ΘΟ βρίββῖον δὲ 

σα] σο. 804. ἰδηηεη ρεἰϊξττ αἰτιολογίᾳ ἃ οἰ γιποίοσία τῆς 

ἀξίνης: 41|8}}} ἀευναὶ ἃ Γαΐατο Ὁ, ἄξω, ποὶ αααΐοπιιβ ψ ΘῈ 

Δ ἄγνυμι; ζγαηφο, (Γι βίατῃ, δα ΤΙοσιον, Τα. ΧΙ ΧΊΙΝ. 662. 

εἰ 564.) το ῬοΟϑέου ΟΣ 65. συμ πιδίο σο]θυτ: 56α απᾶ-- 

ἴομ5 σομϊδ ἂρ ὥγω, ὠποο, αἰέγαλο; αὐτὰ ἀϑδοΐαε υαϊἸβίο-- 

το τηαίου  αγῖτιδ ὥϑδιέαβ ἀθ ᾿ἔσπὸ ἀποῖξ αἴστιθ ἃ 56 ἔσδμῖξ 

(Ιάσι ἀθ οἠαῦγα ἀϊοομάμμι τεβροοῖτ οἷ σαὶ, οἷ δά: 

γον ϑίι}) δοᾶτο οὐρά τἀ1ι γυναικείαν ἐργασίαν ῬΟΥ ἿΞ νων ὧο- 

βίσραγι. [80 5ιιπΐ ατϊάοπ ΒΟΥΥΔΟ σοτοιαπθο; 564 (186 

ἰαιπθῖ οδίομάδηϊ, πο ἰαπίτμῃ αἰϊπα [1956 πέλεκυν, αἰτιά 
᾿ 

ἀξίνην; ψοχίι δἰ ἰδ ΠΟ 6556. ῬΥΟΥϑιῖ5 ἀπρ  απάπηι, ἀευΐα 
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ἀξίνη γοβρομπᾶραι Τιαἵϊπο οὐμοίαε, δὐῖ, ἀαοᾶ ππαῖο, 7)οία- 

ὑγαθ νοσαριῖΐο, φπαπάο ΠΟ 1151 “(δοίαο, οἱ Ζ7)οίαύγαε τὸς 

οοηνϑηϊξ, ααοά 14, ΟἿΣ ἸηΠπαιπιν, τῷ κρατοῦντι προξέλκι-: 

δια οἰίδη πέλεκυς, 4αἰα δοϊμάδγοί, 160 σχίσμα ἴπ ΤῈΡ. 

δι σηιποαθαίς. οἷο. εἷο. 

Αἁ ΤΡ. 1. οἂρ. 32. ποῖ. 9.: Νοβίγδμι βου] ρἔτν ΑΓ 

εοηδτηιαΐ οἰπβάομῃ. Νίασοομι! δποϊουίαβ ἴῃ οὐκ ΠὈΥῸ 

Ρ. 05. Ἰιαθο δου ΡΟ Π 15: ᾿ 

»»Λα βοοιηάπη} ΨΟΥΒΌ ΠΟΥ ρΡί]ΟΙ.:; 

ἘΓΥ1α115, αἰπι. ὈΠΥΜΑΘΗΒΗΌΟ Β1Ὲ Α5510 ἈΚΙΟ. 

-- Ἐπ φαϊάθηι βουὶρίασα, ἅπᾶθ ρούγευβα ψίβϑᾶ δ ( 81115, 

οα τἰΦδοίπν ΠῚ τϑο δβϑίτηδ 1η 11}}5 ἀπόθι5 νόσαθι}15 ΠΥ - 

ΜΙ ΔΟΠΕΠΟ κεῖνο ΑΘΘΙΘΛΉΤΟ, Ῥοβίουπιβ ἄσσόσο 1αρὶ- 

εἰάαο τὸ εδϑοάαγῖο Ῥοβιξιπι Ραΐαπί. Οποα τηϊηΐπια ογο- 

ἃἂο. Ναὶ ῥγὸ ἃ 1π οο νοοσδρυῖΐο 18}015 ἰδῖθ εἰ ΠΡΥῚῚ βίαμπε: 

Ῥτο Τὶ νεῦοὸ 1ΠΡΥῚ οὐ! (πάη νϑίονα Μ855. αὐτὰ ργδοξε- 

γδηΐ, 15 ΠΟ ΓΟ); «ποτ Ἰησοχΐα οδί βουρίπρα. Τιαριϊ 

ΟΥ̓ΡΟ δυο σΟμβομ  ᾿ΒΙΔΟΥῚ ΟἹοΒϑασιπιαι, 1π ἅπὸ τ ρον ῖ- 

στ: 4 αδοῖϊα: 8οίϊα φιιααγεδι 8. Ῥοϑίου 8. δοζέα ἴοοῖΐ, τιΐ 

Ῥιδορεᾶοθηβ «“Ζἀβοάα (ᾳαοιποᾶο βουιρβοναῖ δυοῖου,, δὲ ἀπο- 

χηοάο 4110 01 Ἰοσὶξ Οδηρσῖπιδ, 611 πἰγδηλαμ6 ΒΟΥ ρΡΊ]ΟΠΟΙ 

“Ζ“3.«ὲςοεα οἱ “1«εοἴϊα ργοάποι) Ἰοσογοῖαν οἱ βου θογοίαν “[-- 

δοίία. (Οὐοἰοστιῆν [οι] σοῆογα Ποῦ ψοβ]οιΐμγα. [Π1556 

πϑανραΐαμι, οἵ ϑόπεοα ἐρῖδι. 56. οἱ Ἰογμαηάθα 'π ΘΟ Ηϊ-- 

οἷ5 οἂρ. 2. οβίθπάπηξ,. (1 ἐδϑράαδ αἀἰϊχογιπηῖ, Ῥοβίσθηιο 

εἱ Ανἰθμηιάοχγαβ ΔΚ} ]Π10 ψοηϊοΐῖ, 4Π| ποὺ ἰδηΐτπὶ ΑΔ 1π 

Ῥυθπα 5ΎΠ6Ρα ὙΟΟΔΠ]}, βοά οἱ 1 τῃπ βθοιπάδ {ποθι 

Ναι δθο ᾿πίοὺ σ᾽δαϊαίογοβ ΠΘΒΟΙῸ 1115 ᾿Αριδάρειος Δα πι- 

ἸΠΟΥϑί 7, Πμργϊάοη Γι ρ51τι5. πὶ Π. δαῖ. 129. Ἰορθπάμ 

655ὸ Ἐσσεδάριος σἰάϊ. Ἐπ πο ἰ84πὶ σογγοοίΐο, απ8 1 1111} 

ἀϊοιϊουῖβ τὰ ἀΠαιλ σομαίας ἰγαπϑηιείαί!ο νἱἀθραΐαν. Δὲ 

Ορ6 ἰντι5. ἸΔ0 1418. ἴάπὶ (8 εδὲ ΓΤ 1ρ511 χηθ!οῖπα. ΝᾺΠῚ 

εαπὶπα αι ἢ οσα π΄ 5. θΊΠππηλ οοιηπιηίαΐα, άπ οναῦοῖ 

᾿Ασειδάριος“΄. οἷς, οἷο. 
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Ἑτίαμν ᾿πβῖσποβ δαμπΐ οομπϊθοΐιγαθ ἦθ ΠΟ πη1118. Ατῖο- 

μὰ ἀοΥἹ Ἰοοΐβ, 4ππα5. ΟἹ. ΥΥ̓ειρολιι5. Μίραιϊς, 1)οοἱ. 6γἀο-- 

ο6. αοο  ϑδιμτ8. ΤΠ ΘΟΙΠ ΔΒ ΟΙ 5511 6. ΘΟ Πϊοανιῖ εἰ 

οδοὸ οὶ 1, Θοΐουθ Θοιπ λα πσαρο : 

Ῥὰρ. γὅ. 11π. 1. Τογΐαβ8586. 810 Ἰοσοπάτιμ: 

«- ἐπάγει. ἀγαθὸν δὲ δούλῳ καὶ ἕταί- 

ρα, ὃ μὲν γὰρ -τοὸ ὑφέξει, ἡ δὲ παύ- 

σεται σινουμένη (ατιΐ κυομένη) τῆς πῦρ- 

νείας. 

Ῥαρ. 95. 1, ὅ, Τονΐβϑϑ88θ βῖο: | 

" σέρις, πράσα τὰ κρόμμυα. Οὐποά τιΐ-- 

Τἰπλτιτ σ᾽ οββοιηα νι δἰ ατ, 

Ῥασ. τοῦ. 11π. 19. [ογἕαθβθ βίο: 
τὸ δ᾽ αὐτὸ καράμαλλον παίζοντα --ὶ 

Οομΐ. Μεγοον. «δα Ατσιβίαθμ, ἴ,. 1. 

Ὁ. 26. 

Ῥασ. ιὅ2. 1ἰπ. 27. ταραχὲς καὶ κινδύνους μόνους (8α- 

' Βεὲ εαϊι. Ἐ1Ὸ. Ρ. 84.) ἐπιφέρει, --, 

Ἄπποι [ΌΣβ8η ἐπιμόνους 2. 

Ῥασ. 1θ2. Ἰπ. 22. ἴογίαβϑθ δῖο: 

Περιπλακεὶς δὲ καὶ λείξας τινῷ, «---ι 

τι ΑὐἹβίορδη. ΡῬΊαξ, 52.: 

ἐξηξάτην οὖν δύο δράκοντε 

Ι τὰ βλέφαρα περιέλειχον, 

ΤΩΙΎΊΡΒΙΆΑΔΆΙ: 

ἘΠῚ ΣΤΥ ΝΙΑ 5 ΑΣΑ πὰ ἃ. 
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ῚῚ ὉΠ} 

- 
ω ὦ» Ὁ ἢν Ὁ δ 

ον ἜΤὼ 

-- τ5- 

Οοτττιρδπᾷα, 

Ιέρε: Στεργίδες» ὌΡΕΟΣ Ξερξγίδες. 

“πρὸς, -- : πρὸν- 

ἀνθρώπων, “--- : ὠνθρώπαν, 

ΗΜ ΩΙΙν --: πβ δὶ), ααοά 1 τὶ ηἱς 

Ἰβποτιιπι. 

τὴν ἀπ.» “τς τὸν ὅπ." 

ΡΠ εοὶ» ΖΕ} . - - ἱπιροπεθαῃειζ, 6]. -τσὸ 

δοΒατθοοίς, ῥσὸ ; ϑοἤδαύθοςκο 

Ορασι:ο, ---τ Οὐανιεολὶς 

ἸΝαπι ργάσοα ποιπίῆ ρτορσία [ἢ ὧν, απ0- 

ΤὔΠῚ ΘΕΠΙςΓΙ 5 ἴῃ ὠνος ἀς51η1ῖ, 1, Ατίηϊ 

Ῥεῖ ὁ ἔογπίδης: ἀρο!ηαῖα γασο ἴῃ ὡν- 

τος, Ῥεῖ αἴ. 

Παρεῦας, ρτο: μαδθθαπσ. 

Εσιδῖπιπι,, --τ: ΕγδΙ ΟΠ}. 

᾿ηάιιςθ 5), ---: ᾿ηπαςρηϊ. 

510» -- : 51. 

πλθ [1|5» --τοι υπλεϊϊοῦο 

Οοάοχ 8,. --- : Οοάοχ Ὁ. 

στρωματοῦ. --- : στωματοδ. ! 

δὰ ποῖ. 2. ροβῦς συζχηηδ, δὐὰς: }γὸ υμϊσαέᾷ 

εἴληπται. 

δῃϊε: ππίριαϊς γα ΟΠ 12 ττττρ αἀάς: αἰϊᾷ. 

Ἰεσε: ὡς οὕτως, Ὡς νυΐρο» Ργο: οὕτως, ὥς» 

αποά νιτίοδς Ξογιρταπι δῖ. 

-- : δικαιώματάγ γτο: Δικαιώτατά. 

᾿ 
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